
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ 

 

Мета курсу – формування знань та практичних навичок щодо 
застосування принципів, прийомів і методів фінансового обліку у банку, 
набуття вмінь з підготовки й використання облікової інформації для аналітичної 
діяльності та обґрунтування управлінських рішень у банківському бізнесі.  

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: Гроші та 
кредит, Банківські операції, Бухгалтерський облік, Аналіз банківської 
діяльності, Банківська система, Фінанси, Облік в управлінні суб’єктами 
господарювання, Організація обліку тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 
навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної 
науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; здатність до 
обліку готівкових коштів банку; здатність до оформлення відкриття та закриття 
поточних рахунків клієнтів та обліку розрахункових операцій банку; здатність 
до обліку власного капіталу банку; здатність до обліку кредитних операцій 
банку; здатність до обліку інвестиційних та комісійно-посередницьких операцій 
банку; здатність до складання фінансової звітності. 

Програмні результати навчання: 
знати: обіг економічної інформації в системі фінансового обліку в банках; 
особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою та банківськими 
металами; основи організації фінансового обліку касових операцій в банку; 
особливості обліку коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів 
господарської діяльності; принципи обліку коштів до запитання і строкових 
коштів фізичних осіб; особливості обліку депозитних операцій; основи обліку 
розрахунків при використанні різних форм платіжних інструментів; основні 
правила обліку безготівкових розрахунків між клієнтами в межах одного банку і 
між банками; характеристику рахунків, призначених для обліку капіталу банку; 
основні правила обліку операцій, пов'язаних з формуванням капіталу, з 
власними акціями, з нарахуванням та виплатою дивідендів; структуру капіталу 
та вимоги до його відображення у фінансовій звітності; поняття і складові 
кредитної політики банку; організацію обліку кредитних операцій банку; 
сутність кредитних операцій та організацію кредитної роботи в банку; 
характеристику операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у 
звітності; структуру відображення цінних паперів у Плану рахунків 
бухгалтерського обліку; сутність та класифікацію цінних паперів та видів 
банківської діяльності на фондовому ринку; структуру і характеристику 6- го і 
7-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку; особливості формування 



фінансового результату банку та прибутку до оподаткування; вимоги МСБО та 
НП(С)БО до відображення доходів і витрат у фінансовій звітності;  
вміти: вести облік приходних та видаткових касових операцій банку; вести 
облік підкріплення каси філії з каси банку, підкріплення каси одного банку з 
каси іншого банку, підкріплення каси банку з оборотної каси територіального 
управління НБУ; вести облік операцій з купівлі-продажу готівкової іноземної 
валюти; обліковувати операції за поточними рахунками клієнтів банку, 
відкривати депозитні рахунки; вести облік погашення депозиту; вести облік 
депозитних операцій в іноземній валюті та депозитів овернайт; вести облік 
номіналу депозиту при виплаті процентів за період та авансом; вести облік 
нарахування і сплати процентів за депозитом; відображати в обліку операцій з 
застосуванням платіжних доручень; вести бухгалтерські записи з відображення 
розрахунків платіжними вимогами та вимогами-дорученнями; відображати в 
обліку операції з розрахунковими чеками; вести фінансовий облік операцій при 
розрахунках акредитивами; обліковувати операції з формування статутного 
фонду до реєстрації банку за тимчасовим рахунком; вести облік сум 
несплаченого та сплаченого зареєстрованого статутного капіталу банку; вести 
облік емісійних різниць у процесі первинного розміщення акцій; обліковувати 
операції з викупу банком акцій власної емісії та їх подальшої реалізації; вести 
облік операцій, пов'язаних із нарахуванням дивідендів та розрахунками з 
акціонерами; вести облік отриманих та наданих кредитів, номінал кредиту, 
кредитного договору та зобов'язань з кредитування, гарантій та застави; вести 
облік нарахованих доходів та витрат, пов'язаних з кредитною діяльністю; вести 
облік операцій репо; вести облік кредитних операцій, пов'язаних з вексельним 
обігом; вести облік факторингових та лізингових операцій; формувати та 
облікувати резерви під кредитні ризики; вести облік комісійних операцій з 
цінними паперами та з цінними паперами власного боргу; відображати в обліку 
придбання акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком та 
придбання боргових цінних паперів з дисконтом або з премією; вести облік 
переоцінки цінних паперів у торговому портфелі, нарахування доходів за 
цінними паперами у торговому портфелі банку; вести бухгалтерські записи з 
реалізації цінних паперів; відображати в обліку цінні папери на продаж за 
справедливою вартістю, собівартістю або амортизованою собівартістю; вести 
облік придбання, переоцінки, нарахування доходів, реалізації цінних паперів у 
портфелі банку на продаж та до погашення; вести облік зменшення корисності 
цінних паперів, формування резервів та інвестицій в асоційовані та дочірні 
компанії; застосовувати методи обліку валютних операцій; застосовувати 
методику складання балансу банку; застосовувати методику складання звіту про 
фінансові результати та звіту про рух грошових коштів;  
володіти: знаннями з основних правил оцінки, обліку і відображення в звітності 
банків активів, зобов'язань і капіталу, впливу доходів і витрат банку на 
фінансовий результат, методики підготовки й інтерпретації основних 



фінансових звітів, правил користування обліковою інформацією в управлінні 
процесами формування власних і залучених коштів з метою ефективного їх 
використання; методиками, що лежать в основі відображення діяльності банку в 
його обліковій системі.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ФОРМУВАННЯ 
РЕСУРСІВ БАНКУ. Система бухгалтерського обліку в банках. Система обліку 
в банках. Характеристика, взаємозв'язок та відмінності фінансового, 
управлінського та податкового обліку. Основні принципи бухгалтерського 
обліку у банках. Визначення та цілі фінансової звітності. Класифікація 
фінансових звітів. Структура і зміст форм фінансової звітності: звіт про 
фінансовий стан (баланс); звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(звіт про фінансові результати); звіт про зміни у власному капіталі (звіт про 
власний капітал); звіт про рух грошових коштів. Облікові формули форм 
фінансової звітності. Вимоги до складання фінансової звітності. Необхідність 
запису кожної банківської операції в термінах облікової моделі. Аналіз операцій 
для правильної реєстрації в системі бухгалтерського обліку. Класифікація 
бухгалтерських рахунків. Основи побудови та особливості Плану рахунків 
бухгалтерського обліку банків України. Характеристика 1–9 класів Плану 
рахунків. Характеристика аналітичного обліку як підсистеми бухгалтерського 
обліку, що деталізує інформацію про кожного контрагента та кожну операцію. 
Значення параметрів аналітичного обліку для формування фінансової звітності. 
Обов'язкові та необов'язкові параметри. Загальні та спеціальні параметри 
аналітичного обліку. Формування номера аналітичного рахунку. Облік операцій 
банку з готівковими коштами. Види касових операцій банку. Організація 
касової роботи. Приходні та видаткові касові документи. Характеристика 
грошових коштів та їх місце у балансі банку. Облік приходних та видаткових 
касових операцій банку. Правила здійснення операцій з підкріплення готівкою. 
Характеристика рахунків дебіторської та кредиторської заборгованості за 
операціями з готівкою. Підкріплення каси філії з каси банку. Підкріплення каси 
одного банку з каси іншого банку. Підкріплення каси банку з оборотної каси 
територіального управління НБУ. Здача надлишків готівки або зношених 
грошей установою банку. Сутність обмінних операцій банків та нормативне 
забезпечення їх здійснення. Правила здійснення валютообмінних операцій. 
Технічні рахунки 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських 
металів" та 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та 
банківських металів". Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. 
Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій банку за цими 
розрахунками. Сутність грошового обігу та принципи його організації. 
Призначення поточних рахунків. Процедура відкриття поточних рахунків для 
суб'єктів господарювання та фізичних осіб. Формування аналітичної складової 
номера поточного рахунку. Схема рахунків до запитання. Відображення 



операцій за поточними рахунками. Характеристика форми розрахунків з 
застосуванням платіжних доручень. Реквізити платіжного доручення. 
Відображення операцій з застосуванням платіжних доручень у бухгалтерському 
обліку. Схема документообігу при розрахунках платіжними вимогами та 
платіжними вимогами-дорученнями. Реквізити платіжних вимог та вимог-
доручень та необхідність їх перевірки банками. Бухгалтерські записи з 
відображення розрахунків платіжними вимогами та вимогами-дорученнями. 
Сфера застосування розрахункових чеків та правила їх заповнення. Схема 
документообігу при розрахунках розрахунковими чеками. Відображення в 
обліку операцій з розрахунковими чеками. Характеристика акредитивної форми 
розрахунків. Відкличний та безвідкличний акредитив. Особливості обліку 
покритого акредитива з депонуванням коштів покупця в банку-емітенті. Схема 
документообігу при розрахунках покритими акредитивами з депонуванням 
коштів покупця в банку постачальника. Облік депозитів та інших зобов'язань 
банку. Джерела формування ресурсів банку. Особливості подання зо-бов'язань 
банку у бухгалтерському балансі. Сутнісні ознаки зобов'язань банку. Структура 
зобов'язань у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України. Зміст 
депозитних операцій. Види депозитів – до запитання і строкові. Порядок 
відкриття депозитних рахунків. Характеристика депозитних рахунків. Облік 
номіналу депозиту при виплаті процентів за період та авансом. Облік 
нарахування і сплати процентів за депозитом. Облік погашення депозиту. Облік 
депозитних операцій в іноземній валюті та депозитів овернайт. Міжбанківські 
кредити як джерело позикових коштів банку. Характеристика рахунків обліку 
міжбанківських кредитів. Правила відображення операцій з отримання 
міжбанківських кредитів. Облік власного капіталу банку. Структура капіталу 
банку. Основний та додатковий капітал, їх склад. Вимоги до відображення 
капіталу у фінансовій звітності. Характеристика груп 500 "Статутний капітал 
банку", 501 "Емісійні різниці", 502 "Загальні резерви та фонди банку", 503 
"Результати минулих років", 504 "Результати звітного року", 510 "Результати 
переоцінки". Порядок обліку операцій під час формування статутного фонду до 
реєстрації банку. Облік сум несплаченого та сплаченого зареєстрованого 
статутного капіталу банку. Облік емісійних різниць у процесі первинного 
розміщення акцій. Характеристика рахунку 5002 "Власні акції (частки, паї), що 
викуплені в акціонерів (учасників)". Облік операцій з викупу банком акцій 
власної емісії та їх подальшої реалізації. Бухгалтерський облік операцій, 
пов'язаних із нарахуванням дивідендів та розрахунками з акціонерами 
(засновниками). 
ОБЛІК ОСНОВНИХ АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ. Облік кредитних активів банку. Види банківського 
кредитування. Кредити у поточну та інвестиційну діяльність. Складання 
кредитного договору. Структура відображення кредитів в Плані рахунків 
бухгалтерського обліку. Облік номіналу кредиту. Облік кредитного договору та 



зобов'язань з кредитування. Облік гарантій та застави. Облік нарахованих 
доходів. Облік погашення кредиту. Характеристика операцій кредитного 
характеру. Сутність операцій репо та правила їх здійснення. Облік операцій 
репо. Сутність операцій з врахування векселів. Особливості вексельного 
кредиту. Відображення в обліку кредитних операцій, пов'язаних з вексельним 
обігом. Зміст та послідовність факторингових та лізингових операцій, 
бухгалтерські записи з їх відображення. Класифікація кредитних операцій за 
ступенем ризику (категорією якості): І група – немає ризику або ризик є 
мінімальним; ІІ група – помірний ризик; ІІІ група – значний ризик; IV група – 
високий ризик; V група – реалізований ризик. Порядок формування резервів під 
кредитні ризики. Відображення на рахунках формування та використання 
резервів за кредитною заборгованістю. Облік операцій банку з цінними 
паперами. Класифікація вкладень банку у цінні папери. Правила віднесення 
цінних паперів у торговий портфель банку, портфель на продаж та портфель до 
погашення. Справедлива вартість цінних паперів та амортизована собівартість. 
Характеристика рахунків для обліку цінних паперів у торговому портфелі. 
Відображення в обліку придбання акцій та інших цінних паперів з 
нефіксованим прибутком та придбання боргових цінних паперів з дисконтом 
або з премією. Облік переоцінки цінних паперів у торговому портфелі. 
Нарахування доходів за цінними паперами у торговому портфелі банку. 
Бухгалтерські записи з реалізації цінних паперів. Відображення в обліку цінних 
паперів на продаж за справедливою вартістю, собівартістю або амортизованою 
собівартістю. Облік придбання, переоцінки, нарахування доходів, реалізації 
цінних паперів в портфелі банку на продаж та до погашення. Ознаки зменшення 
корисності цінних паперів. Правила відображення в обліку формування резервів 
під знецінення цінних паперів. Облік балансової вартості інвестицій в 
асоційовані і дочірні компанії. Сутність комісійних операцій банку з цінними 
паперами. Інкасування та доміциляція векселів. Облік операцій зі зберігання 
цінних паперів за дорученням клієнтів. Облік придбання цінних паперів за 
дорученням клієнтів. Облік боргових цінних паперів власного боргу. 
Особливості відображення дісконту і премії за цінними паперами власної емісії. 
Облік операцій банку в іноземній валюті. Методи обліку валютних операцій: за 
курсом на дату закриття, метод оборотно-необоротної оцінки, монетарно-
немонетарний метод, темпоральний метод. Застосування принципу 
мультивалютності в процесі обліку валютних операцій. Монетарні та 
немонетарні статті балансу. Правила відображення операцій за офіційним 
валютним курсом за ринковим курсом, та курсової різниці. Технічні рахунки, 
що використовуються в процесі обліку валютних операцій. Банківські операції, 
що впливають на розмір відкритої валютної позиції. Суб'єкти валютного ринку, 
яким дозволяється здійснювати безготівкові операції з купівлі-продажу 
іноземної валюти. Облік операцій купівлі безготівкової іноземної валюти, що 
виконуються за дорученням клієнтів. Облік операцій купівлі безготівкової 



іноземної валюти, що виконуються за рішенням банку та для задоволення його 
власних потреб. Форвардний валютний контракт та його відображення в обліку. 
Міжнародні платіжні системи та їх функціонування. Облік операцій емісії: 
вкладення, перерахування або поповнення коштів на картрахунки шляхом 
вкладення коштів через банкомат, касу банку-емітента, банку, що працює за 
агентською угодою, іншого банку шляхом переказування коштів із своїх 
поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх 
дорученням. Відображення в обліку операцій з платіжними картками під час 
фінансових розрахунків між членами міжнародних платіжних системи. Облік 
доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку. Сутність 
процентних доходів і витрат; комісійних доходів і витрат; прибутків (збитків) 
від торговельних операцій; доходу у вигляді дивідендів; витрат на формування 
спеціальних резервів банку; доходів від повернення раніше списаних активів; 
інших операційних доходів і витрат; загальних адміністративних витрат; 
податку на прибуток; непередбачених доходів і витрат. Визнання банком 
доходів і витрат з застосуванням принципу нарахування та відповідності. 
Закриття рахунків доходів та витрат на рахунки 5040 П "Прибуток звітного 
року" або 5041 А "Збиток звітного року". Нарахування доходів за операціями в 
національній валюті та в іноземній валюті. Облік отримання банком коштів за 
раніше визнаними нарахованими доходами. Облік нарахування процентних, 
комісійних та інших витрат у національній та іноземній валюті. Облік 
попередньої оплати (авансу) процентних, комісійних та інших витрат. 
Відображення в бухгал-терському обліку витрат на утримання персоналу 
(нарахування та сплата заробітної плати та прирівняних до неї платежів, 
нарахування та утримання обов'язкових зборів). Бухгалтерські записи з виплати 
та розрахунків за авансами, виданими працівникам банку під звіт (на 
відрядження та інші господарські витрати). 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


