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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Створення дворівневої банківської системи стала першою поміт-
ною ознакою переходу України до економічних відносин, зорієнтова-
них на ринок. Банківська система, як важлива спокуслива ланка між 
макроекономічними імпульсами та мікроекономічними процесами, 
істотно впливає на перебіг подій, що супроводжують перехід еконо-
міки нашої держави на ринкові засади. У процесі реформ в Україні 
банківський сектор відіграє досить помітну, позитивну роль. Чіткий 
розподіл сфер діяльності між Центральним банком України, сформо-
ваним у 1991 р., і комерційними банками є найважливішим принци-
пом функціонування дворівневої банківської системи, успішно апро-
бованої за умов ринкової економіки розвинених країн.

Програмою охоплені всі основні теми курсу, причому викладення 
матеріалу побудоване таким чином, що спочатку формуються осново-
положні принципи, методи та положення, за допомогою яких здійс-
нюється організація обліку в банках. Після цього вивчаються теми, які 
відображають суть всієї статутної фінансово-господарської діяльності 
банків, починаючи від створення статутного капіталу через органі-
зацію розрахунків і платіжного обороту в готівковій і безготівковій 
формах, через вклади, кредитування, цінні папери, валютні операції, 
гарантії, консультації тощо до визначення доходів і витрат банку, а та-
кож кінцевого фінансового результату його діяльності і звітності. 

Курс “Облік і аудит у банках” розкриває основні концепції обліку 
в банках; організацію обліково-операційної роботи; порядок прове-
дення й облік активних і пасивних банківських операцій; операцій з 
валютою, цінними паперами, матеріальними й нематеріальними ак-
тивами; безготівкових розрахунків між резидентами і нерезидентами 
України; формування капіталу банку та резервних фондів тощо.

Мета дисципліни — засвоїти знання з правил обліку і відобра-
ження активів, зобов’язань і власного капіталу у фінансовій звітності 
банків; функціонування внутрішнього аудиту в банках.

Завдання дисципліни: вивчення фінансового обліку і внутрішньо-
го аудиту як інструментів управління банком, бухгалтерських ме-
тодів і процедур фінансового обліку базових операцій комерційних 
банків, вимог користувачів до фінансової звітності банків, методики 
підготовки та інтерпретації основних фінансових звітів.

Предмет дисципліни: господарська діяльність комерційного банку.
Дисципліна “Облік і аудит у банках” розрахована на професійну 

підготовку фахівців за спеціальністю “Банківська справа”.
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ВИмОгИ  дО  ЗНАНЬ  тА  уміНЬ  СтудеНтіВ

Студенти повинні 
знати:
• зміст, завдання та принципи бухгалтерського обліку в банках, 

його цілі та специфіку ведення;
• суть обліково-операційної роботи в банках, вимоги до неї й по-

будову обліково-операційного апарату;
• класифікацію банківської документації, організацію документо-

обігу в банках, види внутрішньобанківського контролю;
• особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

банках, синтетичний та аналітичний облік, його параметри;
• облік коштів на кореспондентському рахунку в банку та між-

банківських розрахунків; синтетичний і аналітичний облік;
• облік капіталу банку та його резервів;
• організацію, документальне оформлення та облік касово-емісій-

них операцій банку;
• організацію та облік безготівкових розрахунків;
• облік депозитно-кредитних операцій у міжбанківській сфері, із 

суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами;
• облік операцій з цінними паперами;
• облік лізингових операцій;
• особливості обліку іноземної валюти;
• облік основних засобів і нематеріальних активів;
• облік доходів і витрат банку;
• головні елементи фінансових звітів і принципи складання звіт-

ності;
• зміст і засади функціонування внутрішнього аудиту в банках;
уміти:
• заповнювати й перевіряти первинні банківські документи;
• складати бухгалтерські проведення на балансових і позабалан-

сових рахунках;
• відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського 

обліку і в балансі;
• складати регулюючі проведення, звіти про фінансові результа-

ти, рух грошових коштів і баланс банку;
• здійснювати операційний внутрішній аудит основної банківсь-

кої діяльності та складати відповідні розрахунки і документи.
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Програмою дисципліни “Облік і аудит у банках” передбачено 
міжпредметний зв’язок з дисциплінами “Економіка підприємств”, 
“Економічна теорія”, “Фінанси”, “Банківська справа”, “Економічний 
аналіз” та ін. Це допоможе студентам краще засвоїти знання і забез-
печити повну універсальність спеціалістів, які можуть працювати в 
банківській системі.

темАтИчНИй  ПЛАН  
дисципліни

“ОБЛіК  і  АудИт  у  БАНКАХ”

№
пор.

Назва змістових модулів і тем

1
2
3
4

5
6
7

8
9

10

Змістовий модуль 1. Облік господарських операцій банку
Основи побудови фінансового обліку в банках
Облік власного капіталу
Облік наявних коштів банку
Поточні рахунки. Інструменти безготівкових розрахунків та облік 
операцій за безготівковими розрахунками
Облік депозитних операцій та інших зобов’язань
Облік кредитних операцій
Облік операцій із цінними паперами та довгострокових вкладень 
банку
Облік лізингових операцій
Облік операцій в іноземній валюті
Облік основних засобів і нематеріальних активів

11
12
13

Змістовий модуль 2. Облік результатів діяльності та фінансова 
звітність банку
Облік доходів і витрат банків
Фінансова звітність комерційних банків
Зміст і засади функціонування внутрішнього аудиту в банках

Разом годин: 108
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ЗміСт  
дисципліни

“ОБЛіК  і  АудИт  у  БАНКАХ”

Змістовий модуль 1. Облік господарських операцій банку

тема 1. Основи побудови фінансового обліку в банках
Сутність і значення банківського обліку. Фінансовий та управ-

лінський облік діяльності банку. Завдання бухгалтерського обліку. 
Національний банк України — головний методологічний центр ор-
ганізації банківської справи в державі.

Визначення предмета бухгалтерського обліку в комерційному 
банку.

Об’єкти бухгалтерського обліку. Господарські засоби банків та їх 
розміщення. Джерела утворення (ресурси) господарських засобів ко-
мерційних банків.

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку.
Склад елементів методу бухгалтерського обліку. Особливості за-

стосування елементів методу бухгалтерського обліку в банках та їх 
визначення.

Оцінка та калькуляція. Особливості їх застосування у комерцій-
них банках.

Документація та інвентаризація. Бухгалтерські рахунки. Види 
рахунків бухгалтерського обліку: синтетичні, аналітичні, позабалан-
сові, їх призначення в банках. План рахунків бухгалтерського облі-
ку комерційного банку, особливості його побудови. Бухгалтерський 
баланс і звітність в банках, їх визначення і загальна характеристика. 
Бухгалтерський баланс комерційного банку. Характеристика окре-
мих статей балансу. Валюта балансу. Види балансів комерційного 
банку. Операційний день банку. Взаємозв’язок балансу з рахунком 
бухгалтерського обліку банку.

Види бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік. 
Регістри синтетичного та аналітичного обліку, їх взаємозв’язок. Бух-
галтерський цикл у комерційному банку. Системи (форми) бухгал-
терського обліку. Традиційні і комп’ютерні системи.

Сутність меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку 
банку. Напрями вдосконалення бухгалтерських систем у банках.

Структура комерційного банку. Обліково-контрольна служба бан-
ку. Бухгалтерія, її функції.
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Документація банківських операцій. Касові документи. Розрахун-
кові документи. Меморіальні та інші первинні документи банку. До-
кументообіг. Форми та методи контролю. Місце аудиту в управлінні 
банком. Нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків. Завдання та 
організація внутрішнього контролю (аудиту).

Література [1; 4; 12; 21; 22; 37–42; 45; 53]

тема 2. Облік власного капіталу
Характеристика капіталу комерційного банку як залишкового ін-

тересу банку в активах за вирахуванням зобов’язань.
Структура балансових рахунків класу 5 Плану рахунків “Капітал 

банку”.
Порядок обліку операцій з формування статутного фонду до реєст-

рації комерційного банку за тимчасовим рахунком у регіональному 
управлінні Національного банку. Облік сум несплаченого зареєстро-
ваного статутного капіталу банку, облік операцій щодо розрахунків з 
акціонерами за сплаченим статутним фондом. Бухгалтерський облік 
емісійних різниць у процесі первинного розміщення акцій.

Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та їх подаль-
шої реалізації.

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із нарахуванням диві-
дендів і розрахунками з акціонерами (засновниками). Відображення 
в системі рахунків бухгалтерського обліку фінансового результату 
поточного року та його розподілу. Облік операцій з формування фон-
дів комерційного банку за рахунок нерозподіленого прибутку.

Література [1; 3; 30; 37–42]

тема 3. Облік наявних коштів банку
Основні нормативні документи, що регламентують організацію 

емісійно-касової роботи в установах банку.
Порядок здійснення обліку касових операцій у прибуткових і ви-

даткових касах. Облік операцій, що проводяться вечірніми касами та 
касами перерахунку. Порядок роботи кас банків при підприємствах 
і організаціях. Обробка, формування і пакування грошових білетів, 
монет і валютних цінностей. Організація резервних фондів Націо-
нального банку України.

Порядок підкріплення операційних кас установ комерційного 
банку. Інкасація грошової виручки інкасаторами банків. Облік цих 
операцій.
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Порядок закінчення роботи операційної каси банків. Загальна 
схема документообігу під час виконання касових операцій установа-
ми банків.

Література [1; 12; 14–16; 18; 26; 30; 37–42]

тема 4. Поточні рахунки. інструменти безготівкових  
розрахунків та облік операцій за безготівковими 
розрахунками

Основні нормативні документи, що регламентують безготівкові 
розрахунки в народному господарстві.

Форми розрахункових документів для проведення безготівкових 
розрахунків України, порядок їх оформлення і приймання устано-
вами банків до виконання. Проведення розрахунків у системі елек-
тронних платежів “клієнт–банк”. Облік із застосуванням платіжних 
доручень. Розрахунки гарантованими дорученнями, платіжними ви-
могами-дорученням, чеками, акредитивами.

Порядок здійснення розрахунків векселями. Розрахунки в разі за-
ліку взаємної заборгованості. Розрахунки платіжними вимогами без 
акцепту платників і безспірне списання (стягнення) коштів.

Предмет угоди між банком і клієнтом на здійснення розрахунко-
во-касового обслуговування.

Особливості обліку безготівкових розрахунків у системі елек-
тронних міжбанківських розрахунків (система електронних пла-
тежів — СЕП). Бухгалтерські операції, що здійснюються під час облі-
ку та контролю міжбанківських розрахунків.

Література [1; 24; 30; 37–42]

тема 5. Облік депозитних операцій та інших зобов’язань
Класифікація депозитів за економічним змістом і термінами вико-

ристання коштів. Активні і пасивні депозитні операції та відображен-
ня результатів їх проведення у фінансовій звітності.

Облік номіналу депозиту. Вплив методу виплати процентів (за пе-
ріод або на період) на облік номіналу депозиту.

Облік процентних витрат. Розрахунок нарахованих процентів за про-
стою (номінальною) або складною (фактичною) процентною ставкою.

Зміст облікової політики банку щодо використання методу нара-
хування процентів за депозитними операціями.

Облік операцій з погашення депозиту. Організація внутрішнього 
бухгалтерського контролю за проведенням депозитних операцій.

Література [1; 19; 20; 28; 30; 33; 37–42]
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тема 6. Облік кредитних операцій
Характеристика кредитних операцій. Позабалансові кредитні опе-

рації та порядок визначення кредиту балансовим активом. 
Принципи бухгалтерського обліку кредитів. Облік номіналу кре-

диту. Облік нарахованих доходів. Структурна побудова Плану рахун-
ків щодо рахунків, за якими обліковуються кредитні операції бан-
ку. Облік гарантій за кредитами. Облік операцій зворотного РЕПО. 
Принципи обліку субординованих кредитів. Облік кредитів з пільго-
вою процентною ставкою.

Облік операцій за овердрафтом, факторингових операцій.
Особливості обліку операцій кредитування в разі консорціумної 

гарантії та документарного акредитива. Облік операцій застави.
Облік сумнівних кредитів і резервів під кредитні ризики. 

Література [1; 5; 28; 30; 34; 37–42]

тема 7. Облік операцій із цінними паперами  
та довгострокових вкладень банку

Поняття операцій з цінними паперами. Види цінних паперів. Об-
лік державних цінних паперів. Організація обліку та аудиту операцій, 
пов’язаних з випуском і погашенням боргових зобов’язань комерцій-
них банків.

Облік вкладень банків у цінні папери. Облік вкладень банку в ак-
ції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком з метою їх подаль-
шого продажу. Довгострокові вкладення банку в акції та інші цінні 
папери з нефіксованим прибутком, а також вкладення в асоційовані 
та дочірні компанії. Вкладення банку в боргові цінні папери з метою 
продажу. Вкладення банку в боргові цінні папери до погашення. Об-
лік операцій з торгівлі цінними паперами. Нарахування доходів (вит-
рат) за операціями з цінними паперами.

Література [1; 10; 25; 30; 37–42]

тема 8. Облік лізингових операцій
Економічний зміст лізингової операції. Фінансовий і операцій-

ний лізинг. Врахування основних засобів, переданих (отриманих) 
у фінансовий лізинг за меншою з двох вартостей: теперішньою або 
ринковою.

Відображення в обліку операцій, здійсненних лізингодавцем і лі-
зингоодержувачем у разі фінансового лізингу. Облік нарахування до-
ходів лізингодавцем і витрат — лізингоодержувачем.
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Методика розрахунку лізингових платежів (на початку або на-
прикінці періоду) і відображення їх складових у системі фінансового 
обліку.

Облік операцій з оперативного лізингу на балансі лізингодавця та 
лізингоодержувача.

Особливості обліку витрат за капітальним і поточним ремонтом 
основних засобів, отриманих у фінансовий та оперативний лізинг.

Література [1; 30; 32; 37–42]

тема 9. Облік операцій в іноземній валюті
Порядок відкриття, ведення та закриття поточних валютних ра-

хунків. Облік і аудит торгових операцій в іноземній валюті. Облік 
міжнародних розрахунків. Облік операцій, пов’язаних з відкритою 
валютною позицією. Облік операцій з іншими платіжними засобами 
в іноземній валюті. Облік неторгових операцій в іноземній валюті. 
Переоцінка залишків іноземної валюти.

Організація та порядок обліку валютно-обмінних операцій. Облік 
кредитних операцій в іноземній валюті. Контроль роботи пунктів об-
міну валюти. Облік конверсійних операцій комерційного банку. Об-
лік переоцінювання залишків валютних коштів і курсових різниць.

Література [1; 15; 17; 29–31; 37–42]

тема 10. Облік основних засобів і нематеріальних активів
Економічна характеристика основних засобів банку. Їх класифіка-

ція за функціональним призначенням (операційні та не операційні). 
Структура витрат, що формують первісну вартість основних засобів.

Завдання обліку основних засобів. Характеристика рахунків з об-
ліку операцій за основними засобами та нематеріальними активами. 
Аналітичний і синтетичний облік основних засобів.

Облік капітальних вкладень за незавершеним будівництвом, а також 
за невведеними в експлуатацію операційними та не операційними ос-
новними засобами. Облік операцій з оприбуткування, реалізації, лікві-
дації та безоплатної передачі основних засобів. Відображення в обліку 
позитивних і негативних результатів від продажу основних засобів.

Порядок та облік нарахування амортизації основних засобів. Залиш-
кова та ліквідаційна вартість основних засобів. Інвентаризація основних 
засобів і відображення в обліку її результатів. Облік операцій застави. 
Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів.

Література [1; 30; 32; 35; 37–42]
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Змістовий модуль 2. Облік результатів діяльності та фінансова 
звітність банку

тема 11. Облік доходів і витрат банку
Структура класів 6 і 7 (“Доходи” і “Витрати”) Плану рахунків. 

Економічна характеристика банківських і небанківських доходів 
(витрат) банку.

Бухгалтерський облік процентних і комісійних доходів і витрат 
банку за принципами міжнародних стандартів обліку: нарахування, 
відповідності, обережності.

Методи визначення кількості днів для розрахунку процентних 
доходів (витрат) облік операцій за рахунками “Доходи майбутніх пе-
ріодів” (3600) і “Витрати майбутніх періодів” (3500).

Правила обліку доходів і витрат за методом нарахування та ві-
дображення результатів у системі фінансового обліку та фінансовій 
звітності. Зміст податкового обліку. Способи ведення обліку валових 
доходів і валових витрат: позасистемно, на балансових рахунках, на 
позабалансових рахунках.

Порядок закриття рахунків доходів (витрат) і підрахунок фінан-
сових результатів поточного року, облік нарахування, сплати податку 
на прибуток і розрахунків з бюджетом за податками на додану вар-
тість. Відображення зазначених операцій у системі фінансового та 
податкового обліку.

Література [1; 8; 12; 27; 37–42]

тема 12. Фінансова звітність комерційних банків
Необхідність звітності та її користувачі. Якісні характеристики 

звітності банків. Мета і необхідність подання звітності комерційними 
банками. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фі-
нансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності банків. 
Розкриття інформації у фінансовій звітності. Засоби забезпечення 
достовірності звітних даних. Підготовка облікових даних для скла-
дання фінансової звітності. Класифікація звітності банків. Фінансо-
ва, нефінансова звітність. 

Основи побудови та подання звітності банків. Інформація про 
банк, яка має міститися у фінансовій звітності. Терміни подання 
квартальної, річної та річної консолідованої звітності банків. Необ-
хідність публікації звітності в офіційних виданнях. 

Сфера застосування консолідованої фінансової звітності. Особ-
ливості складання консолідованої фінансової звітності. Поняття кон-
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солідованої групи. Розкриття інформації про складання консолідо-
ваної фінансової звітності. Відповідальність за своєчасність подання 
фінансової звітності банків.

Звичайна діяльність банку та її види. Характеристика операцій-
ної, фінансової та інвестиційної діяльності банку. Надзвичайна діяль-
ність банку. 

Принципи складання і структурування балансу. Аналітичні мож-
ливості балансу. Побудова і зміст діючої форми балансу. Визначення 
статей балансу, загальні принципи оцінки статей балансу. Загальна 
характеристика активу та пасиву балансу. Підготовка облікових да-
них для складання балансу. 

Структура і зміст звіту про фінансові результати. Принципи виз-
начення доходів і витрат банку. Класифікація доходів і витрат у звіті 
про фінансові результати. Джерела інформації для складання звіту 
про фінансові результати. Розрахунок прибутку чи збитку банку. 
Визначення фінансових результатів від звичайної діяльності. По-
няття про надзвичайні доходи та витрати банку. Визначення чистого 
прибутку (збитку) банку. 

Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових коштів. 
Джерела інформації для складання звіту. Методи складання звіту про 
рух грошових коштів: прямий і непрямий. Порядок визначення даних 
про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності при пря-
мому і непрямому методах. Порядок визначення даних про рух грошо-
вих коштів у результаті інвестиційної діяльності. Порядок визначення 
грошових коштів у результаті фінансової діяльності. Розрахунок змі-
ни розміру грошових коштів за звітний період. Узгодження показни-
ків звіту про рух грошових коштів з балансом. Розкриття інформації 
про рух грошових коштів у примітках до фінансової звітності. 

Складові власного капіталу. Зміст статей звіту про власний ка-
пітал. Порядок складання звіту про власний капітал. Особливості 
формування звітних даних про зміни статутного, додаткового, резер-
вного капіталу. Розкриття інформації про зміни у власному капіталі у 
примітках до фінансової звітності. 

Призначення і склад приміток до фінансової звітності. Примітки 
про облікову політику, зміну облікової політики та облікової оцінки. 
Примітки про виправлення помилок у фінансових звітах минулих 
років. Примітки про ситуацію після складання балансу. Примітки 
про операції з пов’язаними сторонами.

Література [1; 4; 23; 30; 36–42]
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тема 13. Зміст і засади функціонування внутрішнього аудиту 
в банках

Принципи організації внутрішньобанківського аудиту. Етапи 
проведення внутрішнього аудиту в банках. Внутрішньобанківський 
аудит касових операцій. Внутрішньобанківський аудит розрахунко-
вих операцій. Внутрішньобанківський аудит кредитних операцій. 
Внутрішньобанківський аудит валютних операцій. Аудит операцій 
банків з цінними паперами. Внутрішньобанківський аудит доходів, 
витрат і прибутку. Внутрішній аудит оподаткування банку. Внутріш-
ній аудит власного та регулятивного капіталу банку. 

Література [1; 2; 37–42]

ПИтАННЯ  дЛЯ  САмОКОНтРОЛЮ

1. Законодавча і нормативна база організації бухгалтерського облі-
ку в банках.

2. Організаційна структура апарату працівників комерційного 
банку.

3. Об’єкти бухгалтерського обліку, класифікація бухгалтерських 
рахунків і методи реєстрації банківських операцій в бухгал-
терських реєстрах.

4. Види та організація контролю в комерційному банку.
5. Структура плану рахунків бухгалтерського обліку банків.
6. Аналітичний облік операцій в банку.
7. Порядок виправлення помилкових записів.
8. Організація аудиту і коротка його характеристика.
9. Принципи побудови балансу.

10. Актив балансу і коротка його характеристика.
11. Пасив балансу і коротка його характеристика.
12. Система банківського бухгалтерського обліку: склад, характерис-

тика і взаємозв’язок його основних елементів.
13. Синтетичний облік та його регістри.
14. Документація банківських операцій.
15. Види внутрішнього контролю і порядок його здійснення.
16. Склад і зміст балансових і позабалансових рахунків банку.
17. Обов’язкові параметри аналітичного обліку.
18. Організація робочого дня та документообігу в комерційному 

банку.
19. Порядок відкриття, ведення та закриття кореспондентського ра-

хунка комерційного банку.



1�

20. Внутрішній банківський контроль.
21. Облік власних основних засобів комерційного банку (придбання, 

капітальний ремонт).
22. Облік операцій за кореспондентським рахунком комерційного 

банку.
23. Характеристика обліково-операційного персоналу комерційного 

банку.
24. Облік операцій з розрахунків платіжними дорученнями.
25. Облік реалізації власних основних засобів комерційного банку.
26. Облік операцій з розрахунків у формі акредитивів.
27. Облік операцій за допомогою векселя.
28. Облік операцій з ліквідації та передавання власних основних за-

собів комерційного банку.
29. Облік операцій з розрахунковими чеками, порядок видання чеко-

вої книжки клієнтам.
30. Облік власних нематеріальних активів.
31. Порядок нарахування амортизації основних засобів (рівномір-

ний).
32. Порядок нарахування амортизації основних засобів (прискоре-

ний метод: метод суми років).
33. Порядок нарахування амортизації основних засобів (прискоре-

ний метод: метод зменшення залишку).
34. Загальна схема обліку кредитних операцій.
35. Види кредитних операцій і побудова синтетичних рахунків для 

обліку.
36. Облік операцій з нарахування та справляння відсотків за користу-

вання банківськими кредитами та комісійних за надання послуг 
кредитного характеру.

37. Порядок стягнення безнадійних кредитів.
38. Порядок нарахування амортизації нематеріальних активів комер-

ційного банку.
39. Інвентаризація основних засобів у комерційному банку.
40. Облік лізингових операцій (оперативний). Відображення опера-

цій лізингодавцем.
41. Поняття форми бухгалтерського обліку у комерційному банку.
42. Особливості обліку довгострокових кредитів.
43. Внутрішній аудит та його функції.
44. Облік погашення строкової та простроченої заборгованості за 

кредитами.
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45. Методика перевірки операцій з основними засобами та нема-
теріальними активами.

46. Облік операцій кредитування (облік виданих позичок).
47. Перевірка обґрунтованості відкриття в комерційному банку та 

правильності ведення розрахункових та інших рахунків резиден-
тів і нерезидентів.

48. Облік лізингових операцій (оперативний). Відображення опера-
цій лізингоодержувачем.

49. Облік процентів за строковими та простроченими кредитами.
50. Організація служби внутрішнього аудиту і побудова її апарату.
51. Економічний зміст міжбанківського кредитування, характерис-

тика рахунків для його обліку.
52. Облік міжбанківських кредитів.
53. Склад і зміст форм звітності, методика її складання.
54. Організація обліку малоцінних предметів.
55. Облік акцій власної емісії та інших емітентів.
56. Організація обліку операцій в іноземній валюті.
57. Техніка нарахування процентів за позиками.
58. Організація касової роботи в банку.
59. Облік і документообіг за операціями кас з приймання готівки.
60. Порядок інкасації грошової виручки.
61. Ревізія каси. Оформлення та облік результатів.
62. Оформлення, облік і перевірка операцій купівлі та продажу іно-

земної валюти.
63. Облік операцій з торгівлі цінними паперами.
64. Види податків, які сплачують комерційні банки.
65. Облік і перевірка операцій з векселями.
66. Облік операційних та інших доходів і витрат банку.
67. Облік і перевірка операцій з формування статутного капіталу 

(фонду) банку.
68. Методика обліку внесків до статутного капіталу.
69. Порядок обліку нарахування та сплати дивідендів.
70. Методика обліку витрат, пов’язаних з випуском, продажем, вику-

пом і перепродажем акцій.
71. Зміст довірчих операцій, порядок їх обліку.
72. Облік факторингових операцій.
73. Облік операцій з овердрафтом.
74. Облік операцій з фінансового лізингу.
75. Інвестиційні операції комерційних банків.
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76. Види строкових та ощадних депозитів.
77. Порядок відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів.
78. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення.
79. Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків за їх 

обліком.
80. Облік фінансового результату і використання прибутку.
81. Облік операцій з нарахування та сплати до бюджету податку на 

додану вартість.
82. Фінансові санкції до банків за порушення податкового законо-

давства.
83. Економічний зміст основних засобів, особливості їх обліку.
84. Економічний зміст нематеріальних активів, особливості їх обліку.
85. Економічний зміст МШП, особливості їх обліку.
86. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нема-

теріальних активів та відображення її результатів у бухгал-
терському обліку.

87. Періодична та річна звітності: склад, порядок складання, терміни 
подання і порядок затвердження.

88. Методика тестування системи обліку і внутрішнього контролю 
банку на надійність.

89. Взаємоузгодженість форм звітності.
90. Якісні характеристики звітності банків.

ВКАЗіВКИ  дО  ВИКОНАННЯ  КОНтРОЛЬНОЇ  РОБОтИ

1. Мета і завдання контрольної роботи
Мета контрольної роботи — закріпити знання, здобуті під час вив-

чення теоретичного курсу, для професійної діяльності в умовах фор-
мування ринкових відносин. Основне призначення завдань — набути 
практичних навичок роботи з інформаційною базою об’єктів обліку 
та аудиту в комерційному банку.

2. Методика виконання контрольної роботи
Згідно з навчальним планом студенти виконують письмову кон-

трольну роботу, що складається з двох частин: двох теоретичних пи-
тань і ситуаційного завдання.

Студент повинен самостійно відповісти на всі наведені питання, ви-
користовуючи рекомендовані у програмі та інші літературні джерела.

Номер контрольних питань і ситуаційного завдання студент виби-
рає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю).
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Розподіл контрольних питань

Перша літера прізвища студента Номер контрольного питання

А, Б 
В, Г 
Д, Е 
Є, Ж 

З, І, Ї, Й 
К, Л 
М, Н 
О, П 
Р, С 
Т, У 
Ф, Х 
Ц, Ч 

Ш, Щ 
Ю, Я

  1, 15 
  2, 16 
  3, 17 
  4, 18 
  5, 19 
  6, 20 
  7, 21 
  8, 22 
  9, 23 
10, 24 
11, 25 
12, 26 
13, 27 
14, 28

Розподіл ситуаційних завдань

Перша літера прізвища студента Номер ситуаційного завдання

А, Б, В, Г, Д 
Е, Є, Ж, З, І, Ї, Й 

К, Л, М, Н, О 
П, Р, С, Т, У 
Ф, Х, Ц, Ч 

Ш, Щ, Ю, Я

1 
2 
3 
4 
5 
6

Контрольна робота повинна бути виконана і передана для перевірки 
у термін, встановлений навчальним графіком. У кінці роботи студент 
має навести список використаної літератури, поставити дату і підпис.

ПИтАННЯ  дЛЯ  КОНтРОЛЬНИХ  РОБіт

1. Бухгалтерський баланс і звітність у банках. Їх значення і загальна 
характеристика.

2. Концептуальні основи міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку в комерційних банках.

3. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерцій-
ному банку.

4. Характеристика банківського капіталу як об’єкта контролю 
(аудиту).

5. Регістри синтетичного та аналітичного обліку у комерційному 
банку, їх взаємозв’язок.
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6. Напрями вдосконалення бухгалтерських систем у банках.
7. Електронні системи банкіських послуг і перспективи їх розвитку 

в банках України.
8. Національний банк України — головний методологічний центр 

організації банківської справи в державі.
9. Організація операційної діяльності в банках.

10. Система електронних міжбанківських розрахунків нового по-
коління.

11. Документація банківських операцій (касові, розрахункові доку-
менти).

12. Документування видачі кредиту.
13. Характеристика обліково-контрольної служби комерційного 

банку.
14. Облік банкіських послуг.
15. Облік капіталу банку.
16. Облік касових операцій банку.
17. Облік кредитних операцій банку.
18. Облік активних операцій банку із цінними паперами.
19. Облік строкових коштів.
20. Облік необоротних активів.
21. Облік розрахунків з оплати праці.
22. Облік розрахунків із бюджетом.
23. Облік розрахунків за загальнообов’язковим соціальним страху-

ванням.
24. Облік запасів товарно-матеріальних цінностей.
25. Облік оренди.
26. Облік доходів банку.
27. Облік витрат банку.
28. Фінансова звітність банку, принципи її побудови.

СИтуАЦійНі  ЗАВдАННЯ  дЛЯ  КОНтРОЛЬНИХ  РОБіт

Завдання 1
Зробити бухгалтерські записи за внутрішніми операціями:
1. Перераховано аванс підприємству зв’язку (рахунок № 26002700) 

на телеграфні витрати — 350 грн.
2. Видано з каси на службове відрядження працівнику банку Іва-

нову І. А. — 802 грн.
3. Видано аванс працівнику комерційного банку Антипову Л. В. на 

придбання канцелярських товарів — 250 грн.
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4. Нараховано за послуги за інкасацію торговельної виручки уні-
вермагу (рахунок № 13585572) за квартал — 1500 грн.

5. Нараховано заробітну плату персоналу банку за другу половину 
червня:
до видачі — 25400 грн;
відрахування із заробітної плати — 2861 грн.

6. Видано короткострокову позику фізичній особі на поточні пот-
реби — 5000 грн.

7. Видано готівку за чеком –1500 грн.

Завдання 2
Лізингоодержувач уклав договір з оперативного лізингу будин-

ку — на 5 років.
Вартість будівлі — 100000 грн.
Термін корисного використання будівлі — 20 років.
Визначена ліквідаційна вартість — 5000 грн.
Щорічна лізингова плата — 25000 грн.
Лізингодавець застосовує рівномірний метод нарахування амор-

тизації.
Зробити бухгалтерські записи (проводки) стосовно лізингодавця 

та лізингоодержувача.

Завдання 3
Станом на 01.12 ц. р. у комерційному банку “Надра” було проведе-

но інвентаризацію основних засобів, за результатами якої виявлено 
три калькулятори, яких немає на балансі банку, а також один вогне-
гасник. Вартість одного калькулятора — 650 грн, одного вогнегасни-
ка — 885 грн. Встановлено також нестачу двох друкарських машинок 
(балансова варість відповідно 1200 і 989 грн, знос — відповідно 325 і 
100 грн.) За результатами інвентаризації встановлено винну особу.

Зробити бухгалтерські записи за результатами інвентаризації.

Завдання 4
Установа банку здійснює капітальний ремонт господарським спо-

собом, що використовується в операційній діяльності банку. Витрати 
на капітальний ремонт становлять:

• вартість будівельних матеріалів для ремонту — 3500 грн;
• нарахування заробітної плати робітникам, зайнятих ремон-

том — 800 грн;
• нарахування платежів у фонди — 180 грн.
Зробити бухгалтерські записи за цими операціями.
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Завдання 5
Відповідно до угоди про постачання розрахунки між СП “Равіолі 

Лтд” і АТ “Кармен” здійснюватимуться у формі акредитива. Підпри-
ємства обслуговуються відповідно АКБ “Львів” і ЛОД АК Укрсоцбан-
ку. СП “Равіолі Лтд” 27 квітня 200_р. звернулось із заявою до свого 
банку про відкриття покритого акредитива в банку постачальника на 
суму 150 000 грн терміном на 25 днів. Кошти акредитива надійшли в 
ЛОД АК Укрсоцбанку 29 квітня 200_р. АТ “Кармен” 30 квітня 200_р. 
відвантажило товар покупцю в рахунок акредитива і наступного дня 
передало у свій банк документи про відвантажений товар на суму 
117 тис. грн. Подані документи відповідали умовам акредитива.

Скласти бухгалтерські проведення при відкритті акредитива в 
обох банках та при оплаті товарно-транспортних документів, пода-
них постачальником.

Завдання 6
Установа банку придбала автомобіль за вільно конвертовану ва-

люту. Автомобіль використовується в операційній діяльності банку: 
• ціна автомобіля — 10000 дол. США;
• курс гривні до долара на дату передоплати (умовний) — 5,07;
• курс гривні до долара на дату оформлення митної декларації 

(умовний) –5,05.
Зробити бухгалтерські проводки за цією операцією.

СПИСОК  ЛітеРАтуРИ

Нормативна

1. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 
№ 2121-ІІІ.

2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93, зі змін. 
та допов.

3. Цивільний кодекс України. Офіційний текст/ Міністерство юсти-
ції України. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 464 с.

4. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні” від 16.07.99 № 996.

5. Закон України “Про заставу” від 02.10.92 № 2654-ХІІ.
6. Закон України “Про лізинг” від 16.12. 97 № 123/97-ВР, зі змін. та 

допов.
7. Закон України “Про оплату праці” від 20.04.95 № 44/95-ВР, зі 

змін. та допов.
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8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 
22.05.97, зі змін. та допов.

9. Закон України “Про ПДВ” від 03.04.97 № 168 / 97-ВР, зі змін. та 
допов.

10. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.91 
№ 1201-ХІІ, зі змін. та допов.

11. Кодекс законів про працю.
12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: V кн. “Реформуван-

ня бухгалтерського обліку в Україні” / За ред. В. М. Пархоменко.
13. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 

21.01.93 № 7-93.
14. Інструкція про касові операції в банках України: Затв. Постано-

вою Правління НБУ від 14.08.03 № 337.
15. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інка-

сації коштів в установах банків України: Затв. Постановою Прав-
ління НБУ від 03.12.03 № 520.

16. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет НБУ: 
Затв. Постановою Правління НБУ від 17.11.04 № 547.

17. Порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на 
території України та змін до деяких нормативно-правових актів 
НБУ: Затв. Постановою Правління НБУ від 12.12.02 № 502.

18. Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: По-
ложення: Затв. Постановою Правління НБУ від 15.12.04 № 637.

19. Про депозитний сертифікат НБУ: Положення: Затв. Постановою 
Правління НБУ від 07.02.2000 № 91.

20. Про механізм рефінансування комерційних банків України: Поло-
ження: Затв. Постановою Правління НБУ від 15.12.2000 № 484.

21. Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківсь-
ких установах України: Положення: Затв. Поставою Правління 
НБУ від 30.12. 98 № 566.

22. Порядок ведення аналітичного обліку установами банків України: 
Затв. Постановою Правління НБУ від 16.06.05 № 221.

23. Порядок формування коригуючих проводок, що здійснюються ко-
мерційними банками України з метою забезпечення реальної фі-
нансової звітності: Затв. Постановою Правління НБУ від 10.09.98 
№ 358, зі змін. та допов.

24. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 
валюті: Затв. Постановою Правління НБУ від 21.01.04 № 22.
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25. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами 
в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ від 03.10.05 
№ 358.

26. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими кош-
тами та банківськими металами в банках України: Затв. Постано-
вою Правління НБУ від 20.10.04 № 495.

27. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України: 
Затв. Постановою Правління НБУ від 18.06.03 № 255.

28. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депо-
зитних) операцій та формування і використання резервів під кре-
дитні ризики в банках України: Затв. Поставною Правління НБУ 
від 15.09.04 № 435.

29. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті 
та банківських металах у банках України: Затв. Постановою Прав-
ління НБУ від 17.11.04 № 555.

30. План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 
України: Затв. Постановою Правління НБУ від 17.06.04 № 280.

31. Правила бухгалтерського обліку операцій з документарними 
акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними опера-
ціями в банках України: Затв. Постановою Правління НБУ від 
17.11.04 № 549.
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