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Вступ 

У період формування ринкових відносин перед банками 

ставляться завдання – щоденний контроль за обліковим процесом 

банку з метою дотримання рівня ліквідності, платоспроможності та 

рентабельності для забезпечення конкурентоспроможності банків. 

Банк – це юридична особа, яка має виключне право на підставі 

ліцензії Національного банку України здійснювати сукупність 

операцій: залучення у вигляді вкладів грошових коштів фізичних і 

юридичних осіб та прибуткове розміщення цих коштів від свого 

імені, на власних умовах та на власний ризик; відкриття і ведення 

банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. 

Успішним перетворенням в умовах формування ринку 

мають відповідати такі  економічні важелі управління, як 

банківська система, яка забезпечує проведення комплексних 

грошових операцій через системи платежів та розрахунків. 

Зростання ролі банків зумовлено внутрішніми потребами, 

інтересами вкладників та партнерів, інших установ. Форму 

обліково-операційної роботи банку визначає характер банківських 

операцій. Тому існує  тісний взаємозв’язок між бухгалтерським 

обліком   банків і операційною роботою. 

Метою вивчення дисципліни «Облік в банках» є формування 

сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку в 

банках. Предметом вивчення дисципліни «Облік в банках» є 

банківські операції та їх результати. Предмет «Облік в банках» 

базується на знаннях курсів «Бухгалтерський облік», 

«Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Аудит».  



Завдання дисципліни полягає в тому, щоб після освоєння 

курсу студент володів теоретичними основами організації 

бухгалтерського обліку в банках, суттю та структурою банківського 

обліку, предметом і методом, завданнями обліку за різними його 

напрямами, особливостями його методології у підприємницьких 

структурах, законодавчо – правовим регулюванням організації 

обліку і звітності. Водночас вмів організувати роботу з ведення 

бухгалтерського обліку банківські операцій; документально 

оформити операції у первинних облікових документах; володіти 

методикою реєстрації облікової інформації в системі рахунків та 

методикою формування звітних показників за даними 

бухгалтерського обліку в банках.   

До банків ставляться жорсткі вимоги щодо ведення 

бухгалтерського обліку, розкриття інформації про їхню діяльність 

та доведення її до користувачів, які врегульовані законами: «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про банки 

і банківську діяльність», «Про національний банк України», «Про 

аудиторську діяльність  в Україні», «Про цінні папери та фондовий 

ринок». Банки функціонують для задоволення потреб клієнтів та 

забезпечення власного доходу при умові успішної господарської 

діяльності.  

У навчально-методичному комплексі розглянуто курс згідно 

робочої програми, який налічує: п’ять  лекцій, які передбачено 

робочою програмою із тестами до кожної теми та необхідною 

літературою для опрацювання теми; питання до семінарського 

заняття; завдання до практичних робіт.  



 

Лекція 1 (2год) Тема 1. Загальні основи і принципи 

бухгалтерського обліку в банках 

1. Суть, предмет та метод обліку банківської діяльності. 

2. Організація обліку в банках. 

3. Види банківського обліку (фінансового, 

управлінського та податкового обліку) та  їх взаємозв’язок. 

4. Облікова політика  та фінансова  звітність банків. 

5. Система рахунків бухгалтерського обліку в банках.  

 

1. Суть, предмет та метод обліку банківської діяльності. 

Банківська система має дворівневу структуру, що відповідає 

моделі кредитної системи розвинутих країн: на першому рівні  – 

Національний банк України, на другому – банки, які ведуть 

комерційну діяльність.  Національний банк України має статус 

юридичної особи і належить до неприбуткових організацій з 

виконанням функцій: розробляє та проводить грошово-кредитну 

політику, є емісійним і розрахунковим центром країни, банком 

банків та банкіром уряду. Належить до органів державного 

регулювання і тому його доходи і витрати визначаються 

кошторисом, затвердженим відповідно до чинного законодавства.  

Веде фінансовий бухгалтерський облік своєї діяльності та 

складає фінансову звітність відповідно до вимог чинного 

законодавства (соціальна функція), які врегульовані законами: «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про банки 

і банківську діяльність», «Про Національний банк України», «Про 

аудиторську діяльність в Україні», «Про цінні папери та фондовий 

ринок».  

Обліковий механізм банку функціонує за трьома напрямами, 

передбачає виконання певних цілей та завдань, що впливає на 

визначення поняття предмета банківського обліку: 

Перший – документальний, передбачає організацію обліку 

фактів господарської діяльності. 



Другий – контрольно-результативний, що забезпечує 

визначення результатів діяльності банку (прибуток чи збиток).  

Третій – управлінський, спрямований на забезпечення 

правдивою, неупередженою інформацією різних рівнів менеджерів 

з метою вироблення ефективних рішень, які матимуть 

визначальний вплив у майбутній діяльності кредитної установи. 

Предмет банківського обліку це інформаційне відображення 

стану активів і пасивів банку та їх раціональне використання в 

процесі розширеного суспільного відтворення. Предметом 

бухгалтерського обліку в банках є власні і залучені кошти та 

операції з їх розміщення в активах кредитного й інвестиційного 

портфелів, основних засобах і нематеріальних активах, а також на 

рахунках грошових коштів у касі та банках. З метою їх обліку для 

всіх українських банків установлені єдині форми і методи, що 

закріплені як систематизація об’єктів обліку в Плані рахунків, 

затвердженому Національним банком України. 

Об’єктом банківського обліку є складова частину предмета з 

урахуванням відповідного ступеня його деталізації та 

конкретизації. До об’єктів належать: активи, пасиви та фінансово-

господарські процеси кредитної установи. (див. рис.1 Предмет та 

об’єкти банківського обліку). 

Під методом  банківському обліку розуміють сукупність 

прийомів та способів одержання необхідної інформації про об’єкти 

обліку. Метод банківського обліку складається з окремих 

специфічних методичних прийомів, основними з яких є: 

документування; інвентаризація; оцінка; калькуляція; рахунки; 

подвійний запис; бухгалтерський баланс; звітність. Усі перелічені 

елементи методу банківського обліку органічно пов’язані між 

собою, перебувають у безперервній взаємодії 

Методологія банківського обліку – це сукупність 

конкретного професійного інструментарію, який дозволяє 

реалізовувати функції та завдання, що покладаються на облікову 

систему банку.  



 
 

Рис.1 Предмет та об’єкти банківського обліку 

 

 



2. Організація обліку в банках. 

Організація обліку в банках має враховувати принципи: 

принцип прибутковості; принцип ризиковості банківських 

операцій; принцип платності банківських ресурсів. 

Бухгалтерський облік у банках — це сукупність правил, методів та 

процедур для отримання, накопичення, підготовки та тлумачення 

інформації про операції банків з метою її розгляду і прийняття 

оптимальних рішень зацікавленими особами. Роль економічної 

інформації безпосередньо пов’язана з діяльністю банку, її 

місцем в системі обліку показано на рис. 2. 

                                                    Система обліку 

 

 

 

Рис.2 Обіг економічної інформації в системі обліку  

 

До складових елементів управління належать: 

 планування як процес визначення стратегічних та 

тактичних цілей 

розвитку банківського бізнесу; 

 процес вирішення структурної побудови банку (функцій 

і характеру діяльності структурних підрозділів) та 

делегуванняїм певних повноважень;  

 контроль як процес вимірювання та оцінювання 

реального стануви конання накреслених завдань 

порівняно з заданими параметрами, визначення 

відхилень та внесення коректив; 

 управління персоналом — визначення потреби в 

кадрах, зарахування на посаду, підвищення кваліфікації 

тощо; 

 мотивація — управління поведінкою людей з метою 

досягнення накреслених завдань. 

Отже, бухгалтерський облік у банках — це інформаційна 

система для управління банком, яка є важливою складовою 
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цього процесу. Роль економічної інформації в процесі 

прийняття та виконання рішень показано на рис. 3. 

 

 

 

 
 

 

 
 Зворотний зв’язок 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Обіг економічної інформації в процесі прийняття та 

виконання рішень 

Бухгалтерська інформація необхідна широкому колу 

користувачів — внутрішнім та зовнішнім — для прийняття 

відповідних рішень, що свідчить про постійний 

взаємозв’язок бухгалтерського обліку і управління 

діяльністю банку, що проілюстровано на рис .4. 

 Система бухгалтерського обліку має задовольняти такі 

вимоги: 

 актуальність – здійснювані банком операції слід щодня 

відображувати в балансі і в оборотно-сальдовій відомості; 

 надійність – уникають помилкових записів завдяки 

автоматичному контролю та узгодженню в системі 

автоматизації банку; 

 ефективність – має виконуватись певне співвідношення між 

банківськими операціями, які дають дохід і витратами на їх 

проведення, що забезпечуватиме тривале функціонування 

банку. 
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Рис. 4 Взаємозв’язок бухгалтерського обліку як інформаційної системи та    
управління діяльністю банку 

 

Операційна робота в банку може бути організована 

централізовано або децентралізовано, за наявності документованих 

процедур обліку та контролю за всіма видами операцій, для 

забезпечення: 

 документування – своєчасного, повного та достовірного 

відображення  всіх банківських операцій; 

 нагромадження та подання детальної інформації про кожну 

операцію; 

 захист активів банку від потенційних збитків та контроль за їх 

якістю; 

 визначення існуючих та можливих ризиків і управління ними; 

 визначеної систему внутрішнього контролю; 

 отримання необхідних дозволів на здійснення операцій; 
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 надання інструкцій щодо платежів та здійснення необхідних 

бухгалтерських проведень; 

 установлення лімітів на здійснення операцій; 

 конфіденційність кожної операції; 

 зберігання інформації про всі операції банку; 

 можливість прогнозування; 

 розподілу обов’язків та повноважень щодо здійснення 

банківських операцій. 

Організаційний процес операційної роботи з відображення 

операцій в бухгалтерському обліку складається з етапів: 

 дозвіл на операцію; 

 здійснення операції (укладання угоди; складання первинних 

документів; введення в облікову систему, обробка, платіж); 

 контроль за операцією. 

Отже, практика бухгалтерського обліку спрямована 

на об’єктивне визначення й відображення фінансових 

результатів діяльності банку, його фінансового стану, 

ринкових ризиків; урахування впливу ринку на 

діяльність банку метою визначення прибутку та 

оцінювання чистої вартості банківської установи. 

 

 

3. Види банківського обліку (фінансового, 

управлінського та податкового обліку) та  їх взаємозв'язок. 

 

Система бухгалтерського обліку в банках базується на 

загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах 

бухгалтерського обліку: повнота бухгалтерського обліку; дата 

операції; превалювання сутності над формою; автономність; 

окреме відображення активів та пасивів; оцінка; обачливість; 

безперервність; нарахування та відповідність доходів і 

витрат; прийнятність вхідного балансу; суттєвість; 

відкритість; консолідація; сталість. 

Основними завданнями системи банківського обліку є: 

 збір, обробка та відображення первинних даних про діяльність 

банку; 



 систематизація, групування та зведення даних з метою 

одержання підсумкової інформації про фінансово-господарські 

операції кредитної установи; 

 забезпечення достовірною та своєчасною інформацією 

внутрішніх і зовнішніх користувачів облікової інформації; 

 формування інформаційної бази для планування, 

стимулювання, організації, регулювання, аналізу і контролю за 

діяльністю банку.    

Відповідно до нормативно-правових актів НБУ, система 

обліку в банках включає бухгалтерський (фінансовий облік), 

управлінський та податковий. Спільним для всіх підсистем 

бухгалтерського обліку є єдність інформаційної бази, на основі 

якої здійснюється трансформація даних відповідно до запитів 

користувачів, а також строків, обсягів і форм надання інформації 

(рис.5). 
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Рис.5 Складові елементи системи банківського обліку  

    Фінансовий облік — це сукупність правил і 

процедур, які забезпечують підготовку та публікацію інформації 

про фінансовий стан та результати діяльності банку згідно з 

вимогами чинного законодавства і стандартів бухгалтерського 

обліку. 

    Управлінський облік — це процес збирання і 

підготовки інформації, необхідної менеджерам для планування, 

аналізу, контролю та оцінювання поточної діяльності банку за 

різними критеріями. Управлінський облік ведеться банком для 

забезпечення внутрішніх потреб в інформації, виходячи зі 

специфіки та особливостей діяльності й структури управління. 

Податковий облік ведеться з метою накопичення даних 

про валові доходи та валові витрати відповідно до законодавства 

і використовується для складання податкової звітності. 

Головна риса, що визначає спільність всіх підсистем, 

полягає в тому, що на основі інформації, створюваної кожною з 

підсистем, приймаються управлінські рішення. 

Щодо відмінностей кожної з названих підсистем, то вони 

зумовлені конкретними завданнями, що вирішуються кожною з 

підсистем на основі запитів користувачів, а також строків, 

обсягів і форм надання інформації (табл. 1.). 

Таблиця 1. Відмінності між фінансовим та управлінським обліком 

Ознака 

 

Фінансовий облік Управлінський 

облік 

Зорієнтованість 

обліку 

на певного 

користувача 

 

Державні регулюючі й 

контролюючі органи, 

акціонери або власники 

банку 

Керівництво 

банку 

 

Потрібний вид 

інформації 

 

Інформація про підсумки   

роботи за рік 

Оперативна, 

щоденна 

інформація, 

прогнозування 



Форми і період 

звітності 

 

Форми і період звітності 

зовнішньорегламентовані 

Форми і період 

звітності 

регламентуються 

кожним банком 

самостійно  

4. Облікова політика  та фінансова  звітність банків. 

Облікова політика банку — це сукупність визначених у 

межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що 

використовуються банківською установою для складання та 

подання фінансової звітності. Облікова політика банку базується 

на основних принципах бухгалтерського обліку, вона має 

охоплювати методи оцінювання активів та зобов’язань, методи 

врахування доходів і витрат, порядок створення та використання 

резервів на підставі чинного законодавства та нормативних актів 

Національного банку України. .  

Основні складові облікової політики банку: 

 характеристика аналітичних рахунків внутрішнього плану 

рахунків; 

 додаткові регістри аналітичного обліку та форми 

первинних документів,; 

 правила документообігу та технології обробки облікової 

інформації; 

 перелік визначених прав працівників банку на 

підписування документів; 

 перелік операцій, що вимагають додаткового контролю;

  
 

 порядок проведення інвентаризації і методи оцінювання 

активів та  зобов’язань; 

 порядок контролю за здійсненими внутрішніми 

банківськими операціями; 

 порядок розрахунків між філіями та іншими структурними 

підрозділами банку; 

 порядок фінансування структурних підрозділів банку;  

 порядок консолідації фінансової звітності асоційованих та 

дочірніх компаній; 

 порядок застосування в обліку принципу нарахування 

доходів та витрат; 



 політика банку щодо роботи з цінними паперами 

(придбаними так емітованими); 

 процедури вивірки та контролю (операцій, звітності тощо); 

 порядок реєстрації договорів; 

 інші документи та рішення, необхідні для організації 

бухгалтерського обліку. 

Головним засобом повідомлення інформації про стан 

банку та його діяльність є фінансова звітність, яка ґрунтується 

на принципах, покладених в основу організації бухгалтерського 

обліку. Відповідно до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку є чотири основні види фінансових звітів, 

обов’язкові для зовнішньої фінансової звітності банку, структуру 

яких визначає МСБО № 30: звіт про прибутки та збитки; 

балансовий звіт; звіт про зміни в акціонерному капіталі; звіт про 

рух грошових коштів. 

Облікова форма звіту про прибутки та збитки має такий 

вигляд: 

Доходи - Витрати = Фінансові результати (Прибутки чи 

Збитки). 

До основних елементів балансового звіту належать: 

активи — ресурси, що контролюються банком як результат 

минулих подій, які згодом дадуть економічну вигоду, вони 

характеризують склад, розміщення і використання грошових 

коштів;          

зобов'язання — це обов’язки банку, які виникли з минулих 

подій і згодом приведуть до відпливу ресурсів, характеризують 

джерела формування грошових коштів банку;  

капітал — залишковий інтерес банку в активах за вирахуванням 

зобов’язань. 

Облікова формула бухгалтерського балансу банку має такий 

вигляд: 

Активи = Зобов’язання + Капітал (Доходи — Витрати). 

Облікова формула звіту про рух грошових коштів має такий 

вигляд: 

Надходження коштів — Використання коштів =  Зміни у сумі 

грошових коштів (Збільшення чи Зменшення). 

    

5.   Система рахунків бухгалтерського обліку в банках. 



План рахунків бухгалтерського обліку банків України — 

це систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, 

що використовується для детальної та повної реєстрації всіх 

банківських операцій з метою забезпечення потреб складання 

фінансової звітності (введено з 1 січня 1998р.). 

Класифікують за ознаками: характером сальдо (активні, 

пасивні, активно-пасивні), обсягом відображення інформації 

(синтетичні, аналітичні), стосовно бухгалтерського балансу 

(балансові, позабалансові), економічним змістом (рахунки 

активів, рахунки власного капіталу, рахунки зобов’язань, 

рахунки доходів, витрат та результатів діяльності), структурою 

та призначенням (основні, регулюючі, операційні, фінансово-

результативні).  

Логічно план рахунків можна поділити на три частини — 

балансові рахунки, рахунки доходів та витрат і позабалансові 

рахунки. Всі рахунки в плані рахунків згруповані в дев’ять 

класів, балансові рахунки розміщені в 1 — 5-му класах, рахунки 

доходів і витрат — в 6-му та 7-му класах, позабалансові — в 9-му 

класі. Структуру Плану рахунків відображає рис. 6. 

 Рахунки усіх трьох частин призначені для ведення 

фінансового обліку. На підставі балансових рахунків складається 

балансовий звіт комерційного банку, на підставі рахунків доходів 

і витрат — звіт про прибутки та збитки, на підставі 

позабалансових рахунків — звітність за позабалансовими 

рахунками. 

 План рахунків бухгалтерського обліку включає рахунки І, II, III, 

IV порядку. Усі вони належать до синтетичних і відрізняються 

ступенем деталізації інформації: рахунки І порядку однозначні – 

класи; рахунки II порядку двозначні – розділи; рахунки III 

порядку тризначні – групи; рахунки IV порядку чотиризначні – 

рахунки. Нумерація рахунків здійснюється додаванням одного 

знака (від 0 до 9) з правого боку відповідно до рахунків І, II, III 

порядку. 
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Рис 6. Структура Плану рахунків 
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6.Синтетичний та аналітичний облік, функції бухгалтерського 

обліку. 

Уся зібрана інформація систематизується в регістрах 

синтетичного та аналітичного обліку.  

Синтетичний облік дає змогу отримувати агреговану і 

систематизовану бухгалтерську інформацію щодо фінансового 

стану банку і контролювати правильність відображення 

операцій в бухгалтерському обліку. До регістрів синтетичного 

обліку належать: баланси, оборотно-сальдові відомості, 

перевірочні відомості, касові журнали тощо, які відрізняються 

ступенем узагальнення інформації і використовуються для 

звірки даних аналітичного та синтетичного обліку. 

Банки самостійно розробляють та затверджують форми 

регістрів обліку 

з урахуванням назви, періоду реєстрації операцій, прізвищ і 

підписів або інших кодованих знаків, які дають змогу 

ідентифікувати осіб, що їх склали. Ведення синтетичного обліку 

забезпечується за допомогою рахунків II, III, IV порядків Плану 

рахунків бухгалтерського обліку. 

Правильність складання щоденного балансу, оборотів та 

залишків контролюється рівністю дебетових і кредитових обо-

ротів та залишків за активом і пасивом.  

Детальна інформація про кожного контрагента та кожну 

операцію фіксується на рівні аналітичного обліку, основним 

регістром якого є аналітичний (особовий) рахунок. Особові 

рахунки мають такі обов’язкові реквізити: 

 номер особового рахунка;  

 суму вступного залишку; 

 дату останнього руху за рахунком; 

 дату здійснення поточної операції;   

 номер документа, на підставі якого здійснюється запис;  

 номер банку-кореспондента;  

 номер рахунка-кореспондента; 

 код операції; 

 код валюти;  

 суму операцій;  

 суми обігів за дебетом і кредитом; 



 суму вихідного залишку; 

 реквізити банку, який веде рахунок.  

Особові рахунки клієнтів складаються у двох примірниках. 

Другий примірник особового рахунка є випискою з особового 

рахунка і призначений для видачі клієнту. За деякими 

балансовими рахунками аналітичний облік ведеться на зведених 

особових рахунках чи в операційних журналах, книгах, картках 

у вигляді хронологічного запису операцій для забезпечення 

контролю. 

 

Семінарське заняття 

 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках 

Мета: Засвоєння теоретичних знань з методології ведення та 

організації бухгалтерського обліку операцій в банках, законодавчо-

правового регулювання обліку в банках 

 

План. 

1. Організація операційної роботи та організаційна структура 

банків. Завдання системи банківського обліку.  

2. Основні принципи бухгалтерського обліку в банках, їх 

сутність та особливості. Регулювання та функції 

бухгалтерського обліку в банках. Документування 

банківських операцій. 

3. Предмет та об’єкти банківського обліку . 

4. Історичні аспекти виникнення та розвитку бухгалтерського 

обліку в банках України.  

5. Види банківського обліку (фінансового, управлінського та 

податкового обліку) та  їх порівняльна характеристика.  

 

Для підготовки до семінарського заняття пропонуються теми 

рефератів: 

 

1. Роль обліку в системі управління банком 

2. Особливості обліку господарських операцій банку за 

принципом нарахування 

3. Характеристика плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

4. Організація аналітичного обліку в банках 

 



Тести. 

 

1. Обліковий механізм банку функціонує за напрямами: 

а) документальний; 

      б) контрольно-результативний;  

      в)управлінський; 

      г) інформаційне моделювання. 

 

2. Предмет банківського обліку це: 

а) інформаційне відображення стану активів і пасивів банку та 

їх раціональне використання в процесі розширеного суспільного 

відтворення; 

      б) система оцінки внутрішнього банківського контролю за 

активами та зобов’язаннями банку;  

      в) сукупність конкретного професійного інструментарію; 

      г) нагромадження та подання детальної інформації про кожну 

операцію. 

 

3. Об’єкт банківського обліку це: 

а) сукупність прийомів та способів одержання необхідної 

інформації; 

      б) частину предмета з урахуванням відповідного ступеня його 

деталізації та конкретизації; 

      в)оцінка системи внутрішньобанківського контролю за 

діяльністю банку; 

      г) інформаційне відображення стану активів і пасивів банку. 

4. Метод банківського обліку  

     а) сукупність прийомів та способів одержання необхідної 

інформації; 

    б) оцінка системи внутрішньобанківського контролю за 

діяльністю банку 

    в) сукупність прийомів та способів одержання необхідної 

інформації про об’єкти обліку; 

    г) нагромадження та подання детальної інформації про кожну 

операцію. 

 

5. Методологія банківського обліку це:  



а) сукупність конкретного професійного інструментарію, який 

дозволяє реалізовувати функції та завдання стосовно облікової 

системи банку; 

      б) сукупність прийомів та способів одержання необхідної 

інформації;  

      в)метод, методика, техніка та принципи збирання, агрегування, 

обробки та збереження інформації; 

      г) інформаційне відображення стану активів і пасивів банку. 

 

6. Принципи організації обліку в банках: з метою її розгляду і 

прийняття оптимальних рішень зацікавленими особами.  

а) принцип прибутковості; принцип ризиковості банківських 

операцій; 

      б) принцип платності банківських ресурсів;  

      в) принцип ризиковості банківських операцій; 

      г) розрахунково-аналітичний. 

 

7. Бухгалтерський облік у банках це: 

а) сукупність прийомів та способів одержання необхідної 

інформації; 

      б) сукупність правил, методів та процедур для отримання, 

накопичення, підготовки та тлумачення інформації про операції 

банків;  

      в) сукупність прийомів для інформаційного відображення стану 

активів і пасивів банку; 

      г) інформаційна система для управління банком, яка є 

важливою складовою цього процесу. 

 

8. Система бухгалтерського обліку має задовольняти такі вимоги: 

а) документування; 

      б) актуальність, надійність; 

      в)ефективність;  

      г) захист активів банку від потенційних збитків та контроль за їх 

якістю. 

 

9. Операційна робота в банку може бути організована: 

а) централізовано або децентралізовано; 

      б)за наявності документованих процедур обліку та контролю за 

всіма видами операцій;  



      в) для забезпечення – документування, нагромадження, захист 

активів банку, отримання необхідних дозволів, визначення ризиків; 

      г) надання необхідних дозволів, надання інструкцій щодо 

платежів, встановлення лімітів, конфіденційність. 

 

10. Організаційний процес операційної роботи складається з 

етапів:  

а) дозвіл на операцію; 

      б) дозвіл, здійснення та контроль за операцією;  

      в) здійснення та контроль за операцією; 

      г) контроль за операцією. 

 

11. Відповідальним виконавцем вважається: 

а) працівник банку, якому одноосібно доручено оформляти та 

підписувати документи; 

      б) працівник банку, який контролює правильність оформлення 

документів, відображення їх змісту в обліку  та технологічно 

виконує певні процедури; 

      в) працівник банку, який здійснення та контроль за операцією; 

      г) працівник банку, що надає інформаційне моделювання. 

 

12. Принципи бухгалтерського обліку: 

а) повнота бухгалтерського обліку; дата операції; відкритість; 

консолідація; суттєвість; 

      б) превалювання сутності над формою; автономність; оцінка; 

обачливість; безперервність; 

      в) окреме відображення активів та пасивів; нарахування та 

відповідність доходів і витрат;  сталість; прийнятність вхідного 

балансу; 

      г) інформаційне моделювання. 

 

13. Основними завданнями системи банківського обліку є 

а) збір, обробка та відображення первинних даних; 

систематизація, групування та зведення даних; 

      б) забезпечення достовірною та своєчасною інформацією 

користувачів;  

      в) формування інформаційної бази для планування, 

стимулювання, організації, регулювання, аналізу і контролю; 

 г) систематизація, групування та зведення даних.. 



 

14. Спільним для всіх підсистем бухгалтерського обліку є: 

      а) Складові елементи системи банківського обліку ; 

      б) система обліку;  

      в)єдина інформаційна система; 

      г) строків, обсягів і форм надання інформації. 

 

15. Фінансовий облік це: 

а) комплексний системний облік діяльності банку; 

      б) сукупність правил і процедур, які забезпечують 

підготовку та публікацію інформації про фінансовий стан та 

результати діяльності банку;  

      в) процес збирання і підготовки інформації, необхідної 

менеджерам для планування, аналізу, контролю та оцінювання 

поточної діяльності банку; 

      г) накопичення даних про валові доходи та валові витрати 

відповідно до законодавства для складання звітності. 

 

16.    Управлінський облік — це: 

      а) сукупність правил і процедур, які забезпечують 

підготовку та публікацію інформації про фінансовий стан та 

результати діяльності банку;  

      б) процес збирання і підготовки інформації, необхідної 

менеджерам для планування, аналізу, контролю та оцінювання 

поточної діяльності банку; 

      в) накопичення даних про валові доходи та валові витрати 

відповідно до законодавства для складання звітності; 

     г) сукупність строків, обсягів і форм надання інформації. 

 

17. Відмінності підсистем фінансового та управлінського обліку: 

       а) форми і період звітності; 

      б) зорієнтованість обліку на певного користувача та потрібний 

вид інформації;  

      в) запитів користувачів; 

      г) строки, обсяги і форми надання інформації. 

 

18. Облікова політика банку: 

а) сукупність визначених у межах чинного законодавства 

принципів, методів і процедур; 



      б) комплексний системний облік діяльності банку;  

      в) визначається методологія обліку окремих операцій та 

особливості організації і ведення бухгалтерського обліку банку; 

      г) систематизація, групування та зведення даних. 

 

19. Структура фінансової звітності, згідно МБСО №30: 

а) звіт про прибутки та збитки та балансовий звіт; 

      б) звіт про зміни в акціонерному капіталі та про рух 

грошових коштів;  

      в) звіт про зміни в акціонерному капіталі; 

      г) балансовий звіт. 

 

20. До основних елементів балансового звіту належать:  

а) активи, зобов’язання , капітал; 

      б) Доходи —  Витрати;  

      в) фінансовий стан; 

      г) зобов’язання.  

 

21. План рахунків бухгалтерського обліку банків України це:  

а) систематизований перелік рахунків бухгалтерського 

обліку; 

      б) систематизований перелік рахунків бухгалтерського 

обліку, що використовується для детальної та повної реєстрації 

всіх банківських операцій з метою забезпечення потреб 

складання фінансової звітності;  

      в) збір, обробка та відображення первинних даних; 

систематизація, групування та зведення даних; 

      г) сукупність визначених у межах чинного законодавства 

принципів, методів і процедур. 

 

22. Класифікують рахунки за ознаками: 

а) характером сальдо, обсягом відображення інформації; 

      б) стосовно бухгалтерського балансу, економічним змістом;  

      в) структурою та призначенням; 

      г) обсягу інформації. 

 

23. На скільки частин  можна поділити план рахунків: 

       



      а) балансова частина; 

      б) доходів і витрат; 

       в) позабалансова частина; 

       г) міжбанківські операції. 

 

24. До регістрів синтетичного обліку належать: 

      

       а) баланси, оборотно-сальдові відомості, перевірочні 

відомості; 

      б)касові журнали; 

      в) особові рахунки; 

       г) міжбанківські операції. 

 

 
Література. 

 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 

р. № 2121-III // Урядовий кур’єр . – 2001.– №8.– 17 січня. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 

в Україні» № 996–XIV від 16.07.1999 р. 

3. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затв. 

Постановою Правління НБУ № 280 від 17.06 2004 р. 

4. Інструкція щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку банків України, затв. Постановою Правління НБУ № 280 

від 17.06. 2004 р. 

5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків  в 

Україні, затв. Постановою Правління НБУ №368 від 28.08.2001 

р. 

6. Положення про організацію операційної діяльності в банках 

України, затв. Постановою Правління НБУ №254 від 18.06.2003 

р. 

7. Положення про порядок створення і державної реєстрації 

банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. 

Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р. 

8. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в 

банках України: Затв. Постановою Правління НБУ №566 від 

30.12.1998 р.  

9. Правила ведення аналітичного обліку в банках України, затв. 

Постановою Правління НБУ №221 від 16.06.2005 р. 



10. Методичні вказівки про ведення параметрів аналітичного 

обліку, Затв. Постановою Правління НБУ №191 від 17.06.1997 

р. 

11. Васюренко О.В. та ін. Облік і аудит у банках: Навч.посіб. / 

О.В.Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко; За ред. 

О.В.Васюренка. – К: Знання, 2006. – С.21– 33. 

12. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у комерційних банках 

України. Підручник. – К.: КНЕУ, 2000  

13. Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках: 

Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисциплін. – К.: 

КНЕУ, 2002.  

 

 

Лекція 2 (2год) Тема 2. Облік капіталу 

1. Власний капітал банку. 

2. Облік операцій з формування статутного капіталу. 

3. Облік операцій, пов’язаних зі змінами величини 

капіталу. 

1. Власний капітал банку. 

Власний капітал банку – це залишкова вартість активів після 

вирахування всіх його зобов’язань (відповідно до ст.30 Закону 

України «Про банки і банківську діяльність»). Бухгалтерський 

облік акціонерного капіталу ґрунтується на концепції джерел 

капіталу, згідно з якою капітал власників відображають за різни-

ми рахунками розділу «Статутний капітал та інші фонди банку» 

(рис. 1). 
 

Джерела акціонерного капіталу 
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основних засобів 
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Рис 1. Джерела акціонерного капіталу 

Для відображення в обліку операцій, пов’язаних з капіталом 

банку, використовують п’ятий клас – «Капітал банку», який 

розподіляється на 2 розділи: розділ 50 «Статутний капітал та інші 

фонди банку» і розділ 51 «Результати переоцінки». Рахунки п’ятого 

класу здебільшого кореспондують між собою, але в разі сплати 

дивідендів та внесків від акціонерів, учасників банку, здійснення 

переоцінки активів рахунки п’ятого класу можуть кореспондувати з 

дебіторами, кредиторами та рахунками готівкових коштів. 

Взаємодія рахунків п’ятого класу для відображення операцій, 

пов’язаних з капіталом банку, з рахунками інших класів,  зображена 

на рис. 2. 

 



Рис.2 Взаємодія рахунків п’ятого класу з рахунками інших 

класів 

 

За пасивними рахунками обліковуються складові 

банківського капіталу: статутний капітал, емісійні різниці, 

резерви, результати переоцінки. 

Контрпасивні рахунки, зменшуючи вартість відповідного 

пасиву, показують його реальну вартість: так, несплачений 

капітал свідчить, що не всі зареєстровані акції реалізовані, 

наявність власних акцій, викуплених у акціонерів, також вказує 

на те, що фактично реалізовано акцій менше, ніж зареєстровано. 

За активно-пасивними рахунками обліковуються фінансові 

результати діяльності банку, оскільки вони можуть збільшувати 

капітал — у разі отримання прибутку,   чи зменшувати — в разі 

отримання збитку. 

Отже, рахунки 5 класу кореспондують з: рахунками 1, 2, 3 

класів – при відображенні внесків акціонерів у статутний 

капітал; з рахунками 3, 4 класів – при здійсненні переоцінки 

активів (основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери, 

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії); рахунки 6, 7 

класів – при визначенні фінансового результату; між собою 

рахунки 5 класу кореспондують при розподілі прибутку, 

формуванні цільових резервів, капіталізації дивідендів.  

 

2. Облік операцій з формування статутного капіталу. 

Статутний капітал банку – це одна з найважливіших 

складових власного капіталу, що забезпечує фінансову стабільність 

банку. Кошти на формування статутного капіталу можуть 

перераховуватись лише з власних поточних рахунків юридичними 

та фізичними особами у безготівковій формі та вноситися 

фізичними особами у готівковій формі. Порядок формування 

статутного фонду залежить від форми організації банку. Згідно 

з чинним законодавством, банк може створюватися у формі 

відкритого акціонерного товариства (ВАТ) або кооперативного 

банку. 

Формування статутного капіталу банку здійснюється 

шляхом випуску акцій на заплановану суму статутного капіталу 

банку, що передбачається установчою угодою та статутом банку.  



Додатковий випуск акцій можливий тоді, коли  всі раніше 

випущені акції повністю сплачені. Забороняється випуск акцій 

для покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю 

акціонерного товариства. 

 До реєстрації комерційного банку в територіальному 

управлінні Національного банку України йому відкривається 

тимчасовий рахунок для формування статутного фонду шляхом 

накопичення внесків акціонерів. Після державної реєстрації 

акціонерного банку сума статутного капіталу відображається в 

обліку: Д-т 1200   Кореспондентський рахунок в НБУ — сплачена 

частина; Д-т 5001  Несплачений зареєстрований статутний капітал 

— несплачена частина; К-т 5000  Зареєстрований статутний 

капітал — сума зареєстрованого капіталу. 

Формування статутного капіталу після реєстрації банку 

здійснюється шляхом продажу акцій акціонерам за номінальною 

вартістю чи з емісійною різницею. 

Після реєстрації статутного капіталу здійснюються облікові 

процедури: 

1) на суму сплаченої частини збільшення статутного 

капіталу: 

Д-т 3630     К-т 5000 

2) на суму несплаченої частини: 

Д-т 5001       К-т 5000 

Банк повинен реєструвати кожного акціонера. Кожному 

акціонерові відкривається аналітичний рахунок за рахунком 

5001. 

Акції, що випускаються у фізичному вигляді та 

сертифікати акцій видаються акціонеру після повної сплати 

передплаченої суми. Акції та сертифікати обліковуються на 

активному рахунку 9820 «Бланки цінних паперів» в умовній 

оцінці  1 грн.  

 

3. Облік операцій, пов’язаних зі змінами величини 

капіталу 

Згідно з Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні №368 від 28.08.2001 р., капітал банку включає: основний 

капітал; додатковий капітал. 



До основного капіталу банку належать сплачений і 

зареєстрований статутний капітал та розкриті резерви, створені 

або збільшені за рахунок прибутку, надбавок до номінальної 

вартості акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал, 

загальний фонд покриття ризиків, що створюється під 

невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за 

винятком збитків за поточний рік. До складу розкритих резервів 

входять такі елементи: 

1) дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного 

капіталу; 

2) емісійні різниці (доходи від первинної емісії власних 

акцій та інших корпоративних прав над номіналом); 

3) резервні фонди; 

4) загальні резерви, що створюються під невизначений 

ризик при проведенні банківських операцій. 

До додаткового капіталу (капітал 2-го рівня) входять такі 

елементи: 

1) резерви під стандартну заборгованість інших банків; 

2) резерви під стандартну заборгованість клієнтів за 

кредитними операціями банків; 

3) субординований борг, що враховується до капіталу; 

4) результат переоцінки основних засобів; 

5) прибуток поточного року; 

6) нерозподілений прибуток за минулі роки.  

Зміна величини капіталу банку можлива шляхом: 

1) зміни статутного капіталу; 2) включення до складу 

додаткового капіталу субординованого боргу; 3) зміни величини 

резервних фондів; 4) переоцінки основних засобів, нематеріальних 

активів, інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Методологія 

змін подана в Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з цінними 

паперами в банках України, затверджений Постановою Правління НБУ 

№ 358 від 03.10.2005 р. 

Шляхи збільшення статутного капіталу: 

 збільшення кількості акцій існуючої номінальної 

вартості; 

 збільшення вартості акцій; 

 обмін облігацій на акції. 

Для обліку операцій з власними акціями, викуплених у 

акціонерів, застосовується рахунок 5002 «Власні акції банку, які 



придбані в акціонерів». Перепродаж акцій здійснюється за 

ринковою вартістю. Різниця між ринковою вартістю та 

номіналом має визнаватись як емісійний дохід або витрати і 

обліковується за рахунком 5010 «Емісійні різниці» чи 5030 (5040) 

в разі недостатності коштів за рахунком 5010. 

Анулювання викуплених у акціонерів акцій проводиться за 

номінальною вартістю і відображається в обліку: Д-т 5000 

Зареєстрований статутний капітал банку; К-т 5002 Власні акції 

банку, які придбані в акціонерів. 

 

Тести.  

1. Власний капітал банку:  

а) ґрунтується на концепції джерел капіталу, згідно з якою 

капітал власників відображають за різними рахунками; 

      б) випуск акцій на заплановану суму статутного капіталу 

банку;  

      в) залишкова вартість активів після вирахування всіх його 

зобов’язань; 

      г) капіталу, що забезпечує фінансову стабільність банку. 

    

 2. Для відображення в обліку операцій, пов’язаних з капіталом 

банку, використовують: 

       а) п’ятий клас – «Капітал банку»; 

      б) розділ 50 «Статутний капітал та інші фонди банку» і розділ 

51 «Результати переоцінки»;  

      в) рахунки 1, 2, 3, 4 класів; 

      г) рахунки 6, 7 класів. 

   

3.  За пасивними рахунками обліковуються:. 

а)статутний капітал, емісійні різниці; 

      б) резерви, результати переоцінки;  

      в) залишкова вартість активів після вирахування всіх його 

зобов’язань; 

      г) фінансові результати діяльності банку. 

 

4. Контрпасивні рахунки, зменшуючи вартість відповідного 

пасиву, показують його реальну вартість, зокрема: 



а) несплачений капітал свідчить, що не всі зареєстровані 

акції реалізовані;; 

      б) наявність власних акцій вказує, що фактично реалізовано 

акцій менше, ніж зареєстровано;  

      в) резерви, результати переоцінки; 

      г) фінансові результати діяльності банку. 

 

5. Статутний капітал банку це:  

а) складова власного капіталу, що забезпечує фінансову 

стабільність банку; 

      б) формування капіталу на накопичувальний рахунок, відкритий 

в НБУ;  

      в) формування капіталу з власних поточних рахунків 

юридичними та фізичними особами у безготівковій формі; 

      г) забезпечує фінансові результати діяльності банку. 

 

6. Формування статутного капіталу банку здійснюється:  

а) випуск акцій на заплановану суму статутного капіталу 

банку; 

      б) коли всі раніше випущені акції повністю сплачені;  

      в) залежить від форми організації банку; 

      г) капіталу, що забезпечує фінансову стабільність банку. 

 

7. Яким бухгалтерським проведенням відображається в обліку 

сума статутного капіталу  при державній реєстрації акціонерного 

банку: 

а)Д-т 5001       К-т 5000; 

      б)Д-т 1200, Д-т 5001  К-т 5000;  

      в) Д-т 3630      К-т 5000; 

      г)Д-т 5000       К-т 5002. 

 

8. Після реєстрації статутного капіталу здійснюються облікові 

процедури: 

      а) на суму сплаченої частини збільшення статутного 

капіталу: Д-т 3630     К-т 5000; 

      б) на суму несплаченої частини: Д-т 5001       К-т 5000;  

      в) Д-т 1200, Д-т 5001  К-т 5000;  

      г) Д-т 5000       К-т 5002. 

 



9. Яким нормативно-правовим документом регулюється склад 

капітал банку, визначіть правильність прийняття.  

а) Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 

7.12.2000 р. № 2121-III; 

      б) Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами 

в банках України, затверджений Постановою Правління НБУ № 358 від 

03.10.2005 р.;  

      в) Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в 

Україні №368 від 28.08.2001 р; 

      г) Положення про порядок створення і державної реєстрації 

банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. 

Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р. 

 

10. До основного капіталу банку належать: 

а) сплачений і зареєстрований статутний капітал; 

б) розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок 

прибутку; надбавки до номінальної вартості акцій і 

додаткових внесків акціонерів у капітал; 

      в) загальний фонд покриття ризиків; 

      г) випуск акцій на заплановану суму статутного капіталу 

банку. 

 

11. До складу розкритих резервів входять такі елементи: 

      а) дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного 

капіталу; 

      б) емісійні різниці та резервні фонди;  

      в) загальні резерви; 

      г) додаткові внески. 

 

12. До додаткового капіталу (капітал 2-го рівня) входять такі 

елементи: 

        а) резерви під стандартну заборгованість інших банків та 

резерви під стандартну заборгованість клієнтів за кредитними 

операціями банків, субординований борг; 

      б) результат переоцінки основних засобів;  

      в) прибуток поточного року та нерозподілений прибуток за 

минулі роки; 

      г) емісійні різниці та резервні фонди. 

 



13. Зміна величини капіталу банку можлива шляхом: 

 

а) включення до складу додаткового капіталу субординованого 

боргу; 

      б) зміни величини резервних фондів та зміни статутного 

капіталу;  

      в) переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, 

інвестицій в асоційовані та дочірні компанії; 

      г) зміни інформації. 

 

14. Шляхи збільшення статутного капіталу: 

       а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості; 

       б) збільшення вартості акцій та обмін облігацій на акції. 

       в) переоцінки основних засобів; 

      г) зміни прибутку поточного року. 

 

15. Анулювання викуплених у акціонерів акцій проводиться за 

номінальною вартістю і відображається в обліку:  

а)Д-т 5000   К-т 5002; 

      б) Д-т 5001       К-т 5000; 

      б)Д-т 1200, Д-т 5001  К-т 5000;  

      в) Д-т 3630      К-т 5000. 

 

16. Різниця між ринковою вартістю та номіналом має 

визнаватись як: 

а)  емісійний дохід або витрати і обліковується за рахунком 

5010 чи 5030 (5040); 

      б) перепродаж акцій і обліковується за рахунком 5002;  

      в) зміни прибутку і обліковується за рахунком 5010; 

      г) зміни величини резервних фондів. 
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 Тема 3.  Облік доходів і витрат 

1. Відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат. 

2. Облік доходів і витрат банку. 

3. Облік доходів і витрат майбутніх періодів банку. 

 

1. Відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат. 

Доходи і витрати знаходять своє відображення у звіті про 

прибутки і збитки, який є одним із елементів річної фінансової 

звітності банківських установ. Доходи — це збільшення 

економічних вигод протягом звітного періоду у формі припливу 

або зростання активів, або зменшення зобов’язань, що 

спричиняють збільшення капіталу і не є внесками акціонерів. 

Витрати — це зменшення економічної вигоди у звітному періоді у 

формі відпливу або використання активів, або виникнення 

заборгованості, що ведуть до зменшення власного капіталу і не є 

розподіленими між акціонерами. МСБО 30 «Розкриття у 

фінансових звітах» передбачає, що банк повинен подавати звіт 

про прибутки та збитки, в якому доходи та витрати групуються 

за характером та типами. 

Облік доходів і витрат базується на принципах: 1) 

обачності; 2)нарахування і відповідності, що передбачається 

МСБО та Правилами бухгалтерського обліку процентних та 

комісійних доходів і витрат, затвердженими постановою 

правління НБУ від   25.09.97 № 316.  

У бухгалтерському обліку доходи та витрати визначають за 

таких умов: 

 визначення реальної заборгованості за активами та 

зобов’язаннями банку; 

 фінансовий результат операції, пов’язаної з наданням 

(отриманням) послуг, може бути точно визначений. 

 З метою відображення доходів і витрат у фінансовій звітності їх 

класифікують за видами діяльності: 1) операційні доходи; 2) 

інвестиційні доходи; 3) доходи від фінансової діяльності. На рис. 1 

відображено розгорнуту класифікацію доходів. 



 
Рис.1 Доходи та витрати банку 

 

Відображення доходів і витрат у бухгалтерському обліку 

досягають при формуванні бухгалтерського проведення, в основі 

якого лежить кореспонденція між рахунками.  

Схематично взаємозв’язки між балансовими рахунками 

зображено на рис. 2.  



  

Рис.2 Взаємодія рахунків доходів і витрат з балансовими рахунками 

інших класів 

 

 

2. Облік доходів і витрат банку. 

Методологія відображення в обліку інформації про доходи 

та витрати визначаються Правилами бухгалтерського обліку 

доходів і витрат банків України, затвердженими Постановою 

Правління НБУ №55 від 18.06.2003 р. та внутрішніми 

інструктивно-роз’яснювальними документами. Згідно з Планом 

рахунків бухгалтерського обліку банків України, доходи і витрати 

банку включаються до 6-го і 7-го класів незалежно від порядку 

оподаткування. 



Доходи, перераховані клієнтам, і витрати, які 

відшкодовуються клієнтами, обліковуються на рахунках 3-го 

класу відповідно як кредиторська і дебіторська заборгованість. 

Процентні доходи (витрати) — доходи (витрати), які 

обчислюються пропорційно часу і сумі та є компенсацією банку за 

взятий на себе кредитний ризик. 

До них належать: 

1. Доходи (витрати) за кредитами і депозитними та іншими 

процентними фінансовими інструментами, в тому числі за 

цінними паперами з фіксованим прибутком, що так чи інакше 

підраховані. 

2. Доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту 

(премії) за цінними паперами. 

3. Комісійні, подібні за природою до процентів. Наприклад, 

доходи (витрати) від розміщення коштів у вигляді позики або за 

зобов’язання її надати, що визначаються пропорційно часу і сумі 

вимоги (зобов’язання). 

Комісійні доходи (витрати) — це доходи (витрати) за 

усіма послугами, наданими (отриманими) контрагентами, окрім 

комісійних, що подібні за природою до процентів. 

До категорії комісійних належать: 

1. Комісійні за гарантії розміщення позик від імені інших 

кредиторів та за операціями з цінними паперами. 

2. Комісійні доходи (витрати) від операцій за 

розрахунково-касове обслуговування, обслуговування кредитних 

(депозитних) рахунків, за 

зберігання цінностей та здійснення операцій з  цінними 

паперами. 

3. Комісійні за проведення операцій з іноземною валютою та 

за продаж 

або купівлю монет і банківських металів для третіх сторін.  

4. Інші комісійні доходи (витрати) за операціями, що 

визначаються Законом України «Про банки і банківську 

діяльність». 

Торговельні прибутки (збитки) — це чисті прибутки 

(збитки) від операцій купівлі-продажу різних фінансових 

інструментів. До них належать: 

1. Чисті прибутки (збитки) від діяльності на валютному 

ринку і ринку банківських металів. 



2. Чисті прибутки (збитки) від операцій з цінними 

паперами на продаж. 

3. Чисті прибутки (збитки) від торгівлі іншими 

фінансовими інструментами. 

Інші банківські операційні доходи (витрати). Доходи 

(витрати) від банківської діяльності, що не включені у 

вищеперераховані групи, визначені як «Інші доходи (витрати)». 

До них належать: 

1. Доходи від цінних паперів з непередбаченим доходом.  

2. Дивіденди від акцій, що зберігаються як об’єкти торгівлі 

та капіталовкладень. 

Небанківські операційні доходи (витрати) поділяються на 

такі групи: 

■ адміністративні витрати; 

■ інші небанківські операційні доходи (витрати). 

Адміністративні витрати — це витрати, пов’язані із 

забезпеченням діяльності банківської установи. 

До них належать: 

1. Витрати на утримання персоналу (заробітна плата, 

премії). 

2. Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім 

податку на прибуток. 

3. Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів 

та нематеріальних активів. 

4. Інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, що 

використовують 

ся банком у процесі комерційної діяльності, винагорода по-

середникам, охорона тощо). 

Інші небанківські операційні доходи (витрати) 

виникають у процесі здійснення небанківських операцій, які є 

складовою діяльності банку. До них належать: 

 Доходи (витрати) від продажу основних засобів, 

нематеріальних активів і фінансових інвестицій в 

асоційовані й дочірні компанії, від орендних 

операцій. 

 Доходи від продажу окремих небанківських послуг 

(аудиторські послуги, підтримка програмного 

забезпечення, консультації нефінансового 

характеру тощо) та інших операцій. 



Непередбачені доходи і витрати. Доходи (витрати) 

вважаються непередбаченими, якщо вони відповідають таким 

ознакам: 

■ виникають у разі надзвичайних подій і мають 

одноразовий характер 

прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій; 

■ не повторюються по суті (наприклад, виникли у зв’язку 

зі змінами у 

правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).  

Доходи банку обліковуються за рахунками 6-го класу. Витрати 

банку обліковуються за рахунками 7-го класу. 

Бухгалтерські проведення: 

1) Нараховані процентні доходи за короткостроковим кредитом у 

поточну діяльність  

Дт 2068 Нараховані доходи  К-т 6026 Процентні 

доходи  

2) Позичальником (СГД) сплачені нараховані раніше процентні 

доходи . 

Д-т 2600 Поточний рахунок СГД         К-т 2068 Нараховані 

доходи. 

Порядок обліку витрат банку регламентується 

внутрішньобанківськими нормативно-інструктивними 

документами, які розробляє методологічна служба банку із 

врахуванням вимог законодавства та специфіки діяльності 

кредитної установи. Проаналізуйте бухгалтерські процедури 

відображення витрат банку, які подано  на рис.3. 

 



 
Рис.3 Облік нарахування та сплати витрат 

Облік витрат банку налічує такі складові: 

а) облік витрат на утримання персоналу; б) облік витрат 

на рекламу та маркетинг; 

в)облік експлуатаційних витрат; г)облік нарахування та 

сплати загальнодержавних витрат та місцевих податків і 

зборів; д) облік непередбачених витрат. 

 

 

 

 



3. Облік доходів і витрат майбутніх періодів банку. 

 

Доходи та витрати мають визнаватися такими, що належать 

до того звітного періоду, якого вони стосуються, незважаючи на 

те, коли отримується або виплачується готівка чи її еквівалент. 

Винагороди, комісійні та інші доходи реєструються в міру 

виконання операцій. 

Дивіденди, які отримуються, визнаються в тому періоді, в 

якому банк отримує інформацію про їх оголошення. 

Коли банк отримує проценти та прирівняні до них комісії 

авансом або сплачує їх авансом, тоді використовують такі 

поняття, як «доходи майбутніх періодів» та «витрати майбутніх 

періодів». Облік доходів ведеться за рахунком 3600 «Доходи 

майбутніх періодів». 

Облік витрат майбутніх періодів ведеться за рахунком 3500 

А «Витрати майбутніх періодів». 

Бухгалтерські проведення 

1) Банк отримав проценти за кредитом у поточну діяльність 

авансом: 

 Д-т 2600 К-т 3600 

2) У кінці місяця процентні доходи, що стосуються цього 

місяця, відносять на відповідний рахунок: Д-т 3600 К-т 6026. 

 

Тести. 

 

1. Доходи — це: 

      а) зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі 

відпливу або використання активів; 

      б) збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у 

формі припливу або зростання активів;  

      в) збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у 

формі припливу або зростання активів, або зменшення 

зобов’язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є 

внесками акціонерів; 

      г) виникнення заборгованості, що ведуть до зменшення власного 

капіталу. 

 

2. Витрати — це: 



       а) зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі 

відпливу або використання активів; 

      б) збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у 

формі припливу або зростання активів;  

      в) збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у 

формі припливу або зростання активів, або зменшення 

зобов’язань, що спричиняють збільшення капіталу; 

      г) зменшення економічної вигоди у звітному періоді у формі 

відпливу або використання активів, або виникнення заборгованості, 

що ведуть до зменшення власного капіталу і не є розподіленими між 

акціонерами. 

 

3. Облік доходів і витрат базується на принципах:  

       а) обачності; 

      б) нарахування і відповідності;  

      в) за характером та типами; 

      г) відповідності. 

 

4. За яких умов визначають в обліку доходи та витрати: 

      а) визначення реальної заборгованості за активами та 

зобов’язаннями банку; 

      б) фінансовий результат операції, пов’язаної з наданням послуг, 

може бути точно визначений; 

      в) визначення за кожним видом діяльності; 

      г) при використанні активів банку. 

 

5. За якими видами діяльності класифікують доходів і витрат у 

фінансовій звітності: 

      а) операційні доходи; 

      б) інвестиційні доходи; 

      в) доходи від фінансової діяльності; 

      г) за наданими та отриманими послугами. 

 

6. З якими  балансовими рахунками інших класів взаємодіють 

рахунки доходів і витрат:  

      а) рахунки 1, 2, 3, 9 класів і п’ятий клас – «Капітал банку»; 

      б) розділ 50 «Статутний капітал та інші фонди банку» і розділ 

51 «Результати переоцінки»;  

      в) рахунки 1, 2, 3, 9 класів; 



      г) рахунки 6, 7 класів. 

 

7. Якими документами визначаються методологія відображення в 

обліку інформації про доходи та витрати: 

     а) Правилами бухгалтерського обліку процентних та 

комісійних доходів і витрат, затвердженими постановою 

правління НБУ від   25.09.97 № 316; 

      б) Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат банків 

України, затвердженими Постановою Правління НБУ №55 від 

18.06.2003 р. та внутрішніми інструктивно-роз’яснювальними 

документами;  

      в) внутрішньобанківськими нормативно-інструктивними 

документами, які розробляє методологічна служба банку із 

врахуванням вимог законодавства та специфіки діяльності 

кредитної установи; 

      г) внутрішніми інструктивно-роз’яснювальними документами. 

 

8. Комісійні доходи (витрати) це: 

      а) доходи (витрати) надані (отримані) контрагентами, окрім 

комісійних, що подібні за природою до процентів; 

      б) доходи (витрати) за усіма послугами, наданими 

(отриманими) контрагентами, окрім комісійних, що подібні за 

природою до процентів;  

      в) доходи (витрати) за усіма послугами, окрім комісійних, що 

подібні за природою до процентів; 

      г) доходи (витрати) за усіма послугами, наданими 

(отриманими) контрагентами. 

 

9. Торговельні прибутки (збитки) це: 

      а) чисті прибутки (збитки) від операцій купівлі-продажу 

різних фінансових інструментів; 

      б) чисті прибутки (збитки) від різних фінансових 

інструментів;  

      в) чисті прибутки (збитки) від операцій купівлі-продажу, що 

подібні за природою до процентів; 

      г) чисті прибутки (збитки) від різних фінансових інструментів 

за усіма послугами. 

 

10 . Процентні доходи (витрати) це: 



      а) доходи (витрати), які обчислюються пропорційно часу і сумі; 

      б) доходи (витрати), які обчислюються пропорційно часу і сумі 

та є компенсацією банку за взятий на себе кредитний ризик; 

      в) доходи (витрати), які обчислюються пропорційно 

компенсацієї банку за взятий на себе кредитний ризик; 

      г) доходи (витрати), які обчислюються пропорційно часу і сумі 

взятого на себе кредитного ризику. 

 

11. Адміністративні витрати — це: 

      а) інші небанківські операційні витрати; 

      б) витрати від банківської діяльності;  

      в) витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності банківської 

установи; 

      г) інші витрати. 

 

12. Небанківські операційні доходи (витрати): 

      а) адміністративні витрати; 

      б) інші небанківські операційні доходи (витрати);  

      в) інші небанківські операційні витрати; 

      г) інші доходи (витрати). 

 

13. До «Інших доходів (витрат)» належать: 

      а) доходи від цінних паперів з непередбаченим доходом; 

      б) дивіденди від акцій, що зберігаються як об’єкти торгівлі та 

капіталовкладень;  

      в) рахунки 1, 2, 3, 4 класів; 

      г) рахунки 6, 7 класів. 

 

14. Доходи (витрати) вважаються непередбаченими, якщо вони 

відповідають таким ознакам: 

       а) виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий 

характер прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом 

подій; 

      б)не повторюються по суті;  

      в) виникають у разі надзвичайних подій  і не повторюються 

по суті; 

      г) виникають у разі надзвичайних подій. 

 

15. Облік витрат банку налічує такі складові: 



      а) облік витрат на утримання персоналу та облік 

витрат на рекламу та маркетинг; 

      б) облік нарахування та сплати загальнодержавних 

витрат та місцевих податків і зборів;  

      в)  облік непередбачених витрат; 

      г) облік експлуатаційних витрат. 

 

16. За якими бухгалтерськими процедурами здійснюється сплата 

витрат банку: 

      а) за умовами договору на дату платежу, на дату балансу, 

авансом; 

      б) в національній та іноземній валютах;  

      в) за типовими формами з обліку розрахунків; 

      г) внутрішньобанківськими нормативно-інструктивними 

документами. 

 

17. Визначіть правильність проведення «Банк отримав проценти за 

кредитом у поточну діяльність авансом»: 

      а) Д-т 2600 К-т 3600; 

      б) Д-т 3600 К-т 6026;  

      в) Дт 2068   К-т 6026; 

      г) Д-т 2600  К-т 2068. 

 

18.  Нараховані процентні доходи за короткостроковим кредитом 

у поточну діяльність:  

       а) Дт 2068 К-т 6026; 

      б) Д-т 2600  К-т 2068;  

      в) Д-т 2600 К-т 3600; 

      г) Д-т 3600 К-т 6026. 

 

19. Позичальником (СГД) сплачені нараховані раніше процентні 

доходи: 

       а) Д-т 2600      К-т 2068; 

      б) Д-т 2600 К-т 3600; 

      в) Д-т 3600 К-т 6026; 

      г) Дт 2068   К-т 6026. 

 

 

 



Література. 

 

1.  Положення про порядок створення і державної реєстрації 

банків, відкриття їх філій, представництв, відділень, затв. 

Постановою Правління НБУ №375 від 31.08.2001 р. 

2. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності 
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Лекція 3 (2год)  Тема 4. Облік касових операцій 

 

 

1. Організація роботи касового апарату банку. 

2. Особливості обліку касових операцій. 

3. Облік і документообіг за операціями кас з приймання 

та видача готівки. 

4. Особливості обліку операцій з готівковою іноземною валютою 

та банківськими металами. 

5. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом. 

 6. Облік коштів на кореспондентських рахунках. 

 

 

1. Організація роботи касового апарату банку. 

 

 

Касові операції – це операції з видачі. приймання її та 

обміну непридатних до обігу банкнот (монет) на придатні до 

обігу банкноти, банкнот на монети, монет на банкноти, 

банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу, 

вилучення з обігу сумнівних банкнот; валютно-обмінні 

операції та операції з банківськими металами.  

Порядок ведення касових операцій та їх облік 

регламентується: 

– Інструкцією про касові операції в банках України, 

затвердженою Постановою Правління НБУ №337 від 

14.08.2003 р.; 

– Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з 

готівковими коштами та банківськими металами в банках 

України, затвердженою Постановою Правління НБУ №495 

від 20.10.2004 р.; 

– Інструкцією з організації перевезення валютних 

цінностей та інкасації коштів в установах банків України, 



затвердженою Постановою Правління НБУ №520 від 

03.12.2003р. 

Банки здійснюють касове обслуговування клієнтів на 

договірних засадах за допомогою операційних кас. 
Структуру операційної каси банк визначає самостійно. 

Роботу операційної каси з обслуговування клієнтів банк 

організовує протягом операційного часу та відповідно до 

внутрішніх правил банку в післяопераційний час. Для 

зберігання готівки, бланків суворого обліку, монет та інших 

цінностей в установі банку відводять спеціальне приміщення 

– грошове сховище. 

Матеріально-відповідальними особами за зберігання 

грошей та цінностей є керівник банку, головний бухгалтер і 

завідувач каси (старший касир). З кожним працівником каси 

укладають договір про повну матеріальну відповідальність.  

При здійсненні касових операцій банки мають 

забезпечувати: 

– своєчасне повне оприбуткування готівки 

національної та іноземної валюти, що надійшла до кас банку, 

та зарахування її на зазначені клієнтами рахунки; 

– своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу 

банкнот (монет) національної та іноземної валют; 

– документальне оформлення руху готівки 

національної та іноземної валют в операційній касі; 

– своєчасне відображення касових операцій в 

бухгалтерському обліку; 

– належний внутрішній контроль за касовими 

операціями;  

– ідентифікація клієнтів, які здійснюють операції з 

готівкою без відкриття рахунка на суму, що перевищує 

50 000 грн, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті. 

Правила організації облікового процесу касових 

операцій банки відображають в обліковій політиці. 

Обліковий процес касових операцій відображено на рис.1. 



 
Рис. 1 Процес відображення касових операцій 

Для відображення касових операцій в обліку 

використовують бухгалтерські рахунки 1,2,3,6,7, 9. 

 

2.Особливості обліку касових операцій. 

Операції з приймання і видачі готівки відображать в 

обліковій системі банку виключно на підставі прибуткових та 

видаткових касових документів. Грошові кошти — це 

суттєва, найбільш ліквідна стаття активу банківського балансу. 

Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 2 

«Баланс» у статті «Грошові кошти» відображаються кошти в 

касі, на кореспондентських рахунках у банках, які можуть бути 

використані для поточних операцій, а також еквіваленти 

грошових коштів. 

Еквіваленти грошових коштів — це короткострокові, 

високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у 

певні суми грошових коштів і характеризуються незначним 



ризиком зміни вартості. Готівкові кошти включають банкноти, 

монети, дорожні чеки. Планом рахунків бухгалтерського обліку 

комерційних банків для обліку готівки передбачені групи ра-

хунків: 1 00   —  Банкноти та монети; 101   —   Дорожні чеки. 

Рахунки кожної групи побудовані відповідно до принципів 

безперервності бухгалтерського обліку, а саме: є окремі рахунки, 

призначені для обліку готівкових коштів у структурних 

підрозділах банківської установи та в дорозі. Відображення опе-

рацій з грошовою готівкою за рахунками бухгалтерського обліку 

представлені в табл. 1. 

Таблиця 1. Бухгалтерський облік операцій з грошовою готівкою  
 

Зміст операції Д-т К-т 

Суми, прийняті готівкою 
для зарахування на рахунки 
фізичних осіб 

1001 1002 2620,2625,
2630, 2635,2909 

Суми, прийняті готівкою 
для зарахування на рахунки 
суб’єктів господарської 
діяльності 

1001 1002 2600,2601,2605 

Погашення кредиту 
готівкою фізичними особами 

1001 1002 2202,2205, 2213, 
2214 

 

Бухгалтерський облік готівки між банком і його філіями 

(відділеннями) та між філіями (відділеннями) одного банку 

банк визначає самостійно з урахуванням його облікової 

політики. При здійсненні розрахунків в бухгалтерській 

моделі використовують рахунки 3906 А «Дебіторська 

заборгованість за операціями з готівкою між філіями банку» 

та 3907 П «Кредиторська заборгованість за операціями з 

готівкою між філіями банку». Важливе значення має 

правильне та достовірне відображення в обліку 

внутрішньобанківських операцій з використанням готівки.  

 

 

 



3.Облік і документообіг за операціями кас з приймання та 

видача готівки. 

Обслуговування клієнтів здійснюється операційними 

касами, які поділяються на: приходні, видаткові, приходно-

видаткові, вечірні каси, каси для розміну грошей, каси 

перерахунку грошей.  

Приймання грошей здійснюється за прихідними 

касовими документами (за об’явами на внесення готівки, 

повідомленням, прихідними касовими ордерами). Приймання 

готівки від клієнтів здійснюється за такими прибутковими 

документами: заявою на переказ готівки; рахунками на сплату 

платежів; прибутковим касовим ордером; документами, 

установленими відповідною платіжною системою. 

Вся готівка, яка надійшла до каси банку протягом 

операційного дня, має бути оприбуткована в операційній 

касі і зарахована на відповідні рахунки за балансом 

установи банку в той самий робочий день (Д-т 1001 К-т 

2600). Оприбуткування в касу банку придбання іноземної 

валюти: Д-т 1001 К-т 3800. Видача готівки юридичним особам та 

підприємцям: Д-т 2520П, 2600АП К-т 1001А. Видача готівки 

фізичним особам: Д-т 2620АП, 2630П К-т1001А.  

Видача грошей з каси установи банку проводиться за 

видатковими касовими документами (за грошовими 

чеками, видатковими касовими ордерами) (З поточного 

рахунка видано готівкою для виплати заробітної плати  Д-т 

2600    К-т 1001). Видаткові операції здійснюються на на підставі 

таких видаткових документів: грошового чека, заяви на видачу 

готівки, видаткового касового ордера, документа на отримання 

переказу готівкою,установленого відповідною платіжною системою. 

Приймання грошей після закінчення операційного дня 

здійснюють вечірні каси. Касири ведуть щоденні записи 

прийнятих і зданих грошових сум у Книзі обліку прийнятих та 

виданих готівкових коштів. Наприкінці операційного дня 

звіряються касові обороти з даними бухгалтерського обліку 

(заключення операційної каси), що подано на рис.2.  

Операції з грошовою готівкою регламентуються 

Національним банком України – Інструкцією з організації 

емісійно-касової роботи. Установи комерційних банків, які 



здійснюють касове обслуговування клієнтів, складають щоденний 

і місячний звіти про касові обороти за формами 747, 748.  

Структура та зміст символів звіту про касові обороти 

регламентується Інструкцією про організацію роботи з 

готівкового обігу установами банків України від 19.02.2001. 

Звіти про касові обороти комерційних банків є джерелом 

аналізу для обґрунтування прогнозних розрахунків касових 

оборотів та складання Звітного балансу грошових доходів і 

витрат населення. 

 

4. Особливості обліку операцій з готівковою іноземною 

валютою та банківськими металами 

Операції з готівковою іноземною валютою здійснюються в банках 

прибутковими, видатковими касами та обмінними пунктами. Для 

здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні 

цінності зі сховища під розписку в Книзі обліку прийнятих і 

виданих цінностей. Облік обмінних операцій з іноземною 

валютою регламентується Правилами бухгалтерського обліку 

уповноваженими банками України обмінних операцій в 

іноземній валюті та банківських металах від 16.12.98 (у редакції 

постанови Правління НБУ від 07.12.2000 № 471). 

Обмінні операції — це операції, які передбачають обмін 

однієї валюти на іншу. Кінцевим результатом здійснення 

обмінних операцій є проведення операцій за дебетом рахунка в 

одній валюті та кредитом — в іншій. 

Під час відображення обмінних операцій з готівковою 

іноземною валютою за балансовими рахунками ви-

користовуються: 

  а) офіційний валютний курс на дату валютування (дата 

здійснення операції), за яким  іноземна валюта відображається в 

подвійній оцінці — за номіналом та в гривневому еквіваленті; 

  б) ринковий курс гривні, за яким відображаються 

обмінні операції в  разі купівлі-продажу іноземної валюти за 

гривні.          

Бухгалтерські проводки за обмінними операціями можуть 

здійснюватися з використанням технічних рахунків. Для 

відображення обмінних операцій за балансовими рахунками 



використовуються технічні рахунки «Позиція банку щодо 

іноземної валюти та банківських металів» та «Еквівалент 

позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касир приходної каси: 
■ на підставі прийнятих документів 
складає Довідку касира приходної 
каси про суму виданих грошей та 
кількість документів, які надійшли 
до каси; 
■ звіряє суму за довідкою з сумою 
прийнятих грошей; 
■ звіряє касові обороти з записами 
в касових журналах операційних 
працівників 
 

Касир видаткової каси: 

■ звіряє суму прийнятих під звіт грошей із 

сумою видаткових документів і залишком 

грошей; 

■ складає довідку касира видаткової каси про 

суму виданих грошей та суму, одержану під звіт; 

■ касові обороти звіряє з записами в касових 

журналах операційних працівників 

 

Залишки грошей, довідки, касові документи 
 

Завідувач каси: 

  приймає гроші від касирів, перевіряє звітні довідки і документи;  

 складає зведену довідку про касові обороти; 

 звіряє підсумки зведеної довідки про касові обороти з даними бухгалтерського обліку;  

 записує в книгу обліку готівки оборотної (операційної) каси та інших цінностей 
загальну суму приходу і видатки грошей і розраховує у ній залишок каси на  
наступний день; 

 передає касові документи з додатками для формування і брошурування касовому 
працівнику. 

При формуванні касові документи підбираються за балансовими рахунками окремо за приходом 
і видатками каси. Позабалансові документи підбираються за номерами позабалансових рахунків. 
Підраховуються підсумкові дані заброшурованих документів.  
 

Головний бухгалтер не пізніше наступного дня звіряє підсумки документів з даними бухгалтерського обліку. 



          Рис.2  Звірка касових оборотів з даними 

бухгалтерського обліку 

 

Рахунок 3801 «Еквівалент позиції банку щодо іноземної 

валюти та банківських металів» є контррахунком рахунка 3800 

«Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 

для обліку гривневого еквівалента позиції щодо іноземної 

валюти та банківських металів. Наприкінці кожного 

операційного дня суми в гривневому еквіваленті та 

технічних рахунках 3800 та 3801 мають бути однаковими. 

Різниця між: сумами залишків у відповідній іноземній 

валюті за аналітичними рахунками 3800 (за офіційним 

курсом) та 3801 (за курсами договорів) того самого коду 

іноземної валюти відображається залежно від характеру 

операцій на балансовому рахунку 6204 «Результат від 

торгівлі іноземною валютою та банківськими металами». 

За операціями з купівлі-продажу іноземної валюти 

результат завжди буде реалізованим, а саме — це фактично 

одержані доходи або понесені витрати. 

З метою формування управлінської звітності банк 

може вести окремо облік реалізованого результату за 

операціями з купівлі-продажу іноземної валюти. 

Реалізований результат за операціями купівлі-продажу 

іноземної валюти визначається як різниця між вартістю 

продажу іноземної валюти та вартістю її купівлі за одним із 

таких методів: 

а) перший прийшов, перший пішов (FIFO). При   

визначенні доходів банку від купівлі-продажу іноземної 

валюти сума реалізованої іноземної валюти множиться на 

різницю між курсом продажу та курсами, за якими були 

придбані перші суми іноземних валют; 

б) метод середньозваженої. При визначенні доходів 

банку від купівлі-продажу іноземної валюти сума 

реалізованої валюти множиться на різницю міме курсом 

продажу та середньозваженим курсом, за яким вона була 

придбана. 

Реалізований результат обліковується на окремому 

аналітичному рахунку балансового рахунка 6204 «Результат 



від торгівлі іноземною валютою та банківськими 

металами». 

Облік операцій з банківськими металами ведеться 

аналогічно до операцій з іноземною валютою. Ці операції 

відображаються за балансовими рахунками групи 110. 

Кожному виду банківського металу умовно присвоєний 

відповідний код (за аналогією з кодами валют): золото — 959 

(ХАU); срібло — 961 (ХАG); платина — 962 (ХРТ). 

Банківські метали обліковуються за подвійною оцінкою 

(вага хімічно чистого металу (унція (028) та його гривневий 

еквівалент) і підлягають переоцінюванню за офіційним 

(обліковим) курсом гривні до банківських металів на дату 

складання звітності. 

 

5. Облік операцій з обслуговування фізичних осіб банкоматом 

Порядок здійснення операцій обслуговування фізичних осіб 

банкоматом подано на рис.3. 

  

 

 

 

Рис. 3. Порядок здійснення операцій обслуговування фізичних осіб 

банкоматом 

 

Облік операцій здійснюється таким чином: 

1.  Передача інкасатору завантажених грошима касет:  

Д-т 1007 Банкноти та монети в дорозі К-т 1001 Банкноти та 

монети в касі банку 

2.  Встановлення завантажених касет в банкомати:  Д-т 1 004 

Банкноти та монети в банкоматах –  К-т 1007 Банкноти та монети 

в дорозі 

3.  Підтвердження банком-емітентом можливості виконання 

операції: 

1. Включення банкомата, 

встановлення в банкомат 

касет, завантажених 

готівковими грошима 

2. Видача банкоматом 

готівкових коштів 

3. Вилучення 

використаних касет із 

банкомату, виключення 

банкомату 



Д-т Поточні рахунки фізичних осіб К-т  2920 Транзитний рахунок 

за операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат 

4.  Видача банкоматом готівки: Д-т 2920 Транзитний рахунок за 

операціями, здійсненими платіжними картками через банкомат  К-

т 1004 Банкноти та монети в банкоматах 

5. Вилучення касет з банкомату та повернення залишків грошей до 

каси банку: Д-т 1001 Банкноти та монети в касі банку  К-т 1004 

Банкноти та монети в банкоматах 

Кожний факт видачі готівки банкоматом супроводжується 

друком ордера встановленої форми. Операції з платіжними 

картками регламентуються Національним банком України 

Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення 

операцій з їх застосуванням від 24.09.99, а їх облік — Правилами 

бухгалтерського обліку операцій із використанням платіжних 

карток у банках України від 17.12.2001. 

 

 

6.Облік коштів на кореспондентських рахунках 

 

Міжбанківські розрахунки — система здійснення і 

регулювання платежів за грошовими вимогами і 

зобов’язаннями, які виникають між банківськими установами в 

процесі їх діяльності. 

Електронні міжбанківські розрахунки — розрахунки із 

застосуванням електронних засобів приймання, передачі, 

оброблення та захисту інформації. 

Система міжбанківських розрахунків, регламент, облікові 

процедури регулюються Інструкцією про міжбанківські 

розрахунки в Україні, затвердженою постановою Правління НБУ 

від 27.12.99 № 621. Міжбанківські розрахунки можуть 

здійснюватися: 

■ через систему електронних платежів Національного банку;  

■ власну внутрішньобанківську систему; 

■ прямі кореспондентські відносини між комерційними 

банками. 

Система електронних міжбанківських розрахунків  (система 

електронних платежів, СЕП) — комплекс програмно-технічних 

засобів, призначений для виконання міжбанківських розрахунків 

між його учасниками (див.рис.4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура системи електронних платежів НБУ 

 

Внутрішньобанківська платіжна система це програмно-

технічний комплекс з власними засобами захисту інформації, 

який експлуатується комерційним банком або об’єднанням 

банків і здійснює платіжний обіг між установами цього банку 

(об’єднання) та, можливо, іншими банківськими установами поза 

межами системи електронних платежів.  

У разі проведення міжбанківських розрахунків через прямі 

кореспондентські відносини комерційний банк відкриває 

кореспондентський рахунок в іншому комерційному банку, який 

здійснює банківські операції за його дорученням на підставі 

укладеної між ними кореспондентської угоди. 

Кореспондентський рахунок — рахунок, який відкривається в 

операційному відділі (ОПЕРВ) територіального управління НБУ 

комерційному банку для здійснення розрахунків, що їх виконує 

один банк за дорученням і на кошти іншого банку на підставі 

укладеного кореспондентського договору.  

Кореспондентські відносини — договірні відносини між 

банками про здійснення платежів, розрахунків та інших послуг, 

що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого 

банку. 

Оброблення електронних розрахункових документів 

відбувається в порядку черговості надходження до системи. 

Переданий і прийнятий до системи електронний розрахунковий 

документ не підлягає відміні засобами системи. Єдиним 

Центральна розрахункова палата 

(ЦРП) АРМ-1 

Регіональна розрахункова палата 

(РРП) АРМ-2 

Регіональна розрахункова палата 

(РРП) АРМ-2 

Банк АРМ-3 Банк АРМ-3 
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Банк АРМ-3 
 



джерелом надходження електронних розрахункових документів 

у систему електронних платежів є програмний комплекс «Опера-

ційний день банку» банківських установ. 

Відправлені та отримані електронні розрахункові 

документи відображаються на технічних кореспондентських 

рахунках банківських установ у регіональній розрахунковій 

палаті. Інформація про стан цих рахунків надається учасникам 

розрахунків протягом дня з періодичністю, що визначається діючою 

технологією системи електронних платежів. У банку одержувача 

розрахункові документи для кожного клієнта оформляються у 

вигляді паперового документа під назвою «Реєстр електронних 

розрахункових документів», який завіряється підписом 

працівника банку і штампом банку. Реєстр замінює паперові 

документи, що підтверджують зарахування коштів на 

рахунок клієнта. 

Комерційний банк (установа) зобов’язаний здійснювати 

оброблення всіх електронних розрахункових документів у 

день їх одержання через систему електронних платежів у 

порядку черговості їх надходження і незалежно від змісту. 

Рахунки, призначені для обліку міжбанківських 

розрахунків, подано на рис. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація балансових рахунків 

При проведенні розрахунків через 

НСЕП при НБУ 

Кореспондентський рахунок у НБУ 

1200 А (ностро) 

Кореспондентський рахунок НБУ в 

комерційному банку 1300 П (лоро) 

Кореспондентські рахунки, відкриті 

При прямих кореспондентських 

відносинах 

Овердрафт за кореспондентськими 

рахунками, які відкриті в інших 

банках 1620 П (за кредитами 

відображаються позики, надані 

банкам-кореспондентам) 



 

 

 

 

 

Рис.5 Класифікація балансових рахунків, призначених для 

обліку міжбанківських розрахунків 

 

 

Тести. 

1. Касові операції – це: 

      а) операції з видачі, приймання її та обміну непридатних 

до обігу банкнот (монет) на придатні до обігу банкноти,  

вилучення з обігу сумнівних банкнот; валютно-обмінні 

операції та операції з банківськими металами. 

      б) операції з видачі, приймання її та обміну непридатних 

до обігу банкнот (монет) на придатні до обігу банкноти, 

банкнот на монети, монет на банкноти, банкнот одного 

номіналу на банкноти іншого номіналу, вилучення з обігу 

сумнівних банкнот; валютно-обмінні операції та операції з 

банківськими металами;  

      в) ) операції з видачі, приймання її та обміну непридатних 

до обігу банкнот (монет), банкнот одного номіналу на 

банкноти іншого номіналу, вилучення з обігу сумнівних 

банкнот;  

Кошти до запитання інших банків 1600 П 

(лоро) 

При розрахунках між установами та 

філіями одного банку через ВБПС 

Рахунки, відкриті в установах банку, 

розташованих в Україні 3900 П (лоро) 
 

Рахунки, відкриті в установах банку, 

розташованих в Україні 3900 А (ностро) 



      г) операції з видачі, приймання її та обміну непридатних 

до обігу банкнот (монет) на придатні до обігу банкноти, 

банкнот на монети. 

 

2. Визначіть якими документами регламентується порядок 

ведення касових операцій та їх облік: 

      а) Інструкцією про касові операції в банках України, №337 

від 14.08.2003 р.; Інструкцією з бухгалтерського обліку 

операцій з готівковими коштами та банківськими металами в 

банках України, №495 від 20.10.2004 р.; Інструкцією з 

організації перевезення валютних цінностей та інкасації 

коштів в установах банків України, №520 від 03.12.2003р. 

      б) Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, затвер-

дженою постановою Правління НБУ від 27.12.99 № 621;  

      в) Інструкцією про касові операції в банках України, №337 

від 14.08.2003 р. 

     г) Інструкцією з бухгалтерського обліку операцій з 

готівковими коштами та банківськими металами в банках 

України, №495 від 20.10.2004 р. 

 

3. Грошове сховище – спеціальне приміщення відводять–: 

      а) приймання та обміну непридатних до обігу банкнот 

(монет); 

      б) зберігання готівки, бланків суворого обліку, монет та 

інших цінностей в установі банку;  

      в) видачі, приймання та обмін непридатних банкнот 

одного номіналу; 

      г) вилучення з обігу сумнівних банкнот. 

4. При здійсненні касових операцій банки мають 

забезпечувати: 

      а) своєчасне, повне оприбуткування готівки, що надійшла 

до кас банку, належний внутрішній контроль, ідентифікацію 

клієнтів; 

      б) своєчасну видачу клієнтам придатних до обігу банкнот;  

      в) документальне оформлення руху готівки; своєчасне 

відображення касових операцій в бухгалтерському обліку; 

      г) приймання  та обмін. 

 

5. Процес відображення касових операцій закінчується : 



      а) заповненням форм  фінансової та статистичної звітності 

про касові обороти;  

      б) продажем дивідендів від акцій, що зберігаються як об’єкти 

торгівлі та капіталовкладень;  

      в) заповненням форм  фінансової звітності про касові 

обороти;  

      г) заповненням форм  статистичної звітності про касові 

обороти.  

 

6. Для відображення касових операцій в обліку використовують 

бухгалтерські рахунки: 

      а) 1,2,3,6,7; 

      б) 1,2,3,6,7,9 ;  

      в) рахунки 1, 2, 3, 4 класів; 

      г) рахунки 6, 7 класів. 

 

7. Грошові кошти — це: 

      а) кошти в касі, на кореспондентських рахунках у банках, які 

можуть бути використані для поточних операцій, а також 

еквіваленти грошових коштів; 

      б) суттєва, найбільш ліквідна стаття активу банківського 

балансу;  

      в) кошти, які можуть бути використані для поточних 

операцій; 

      г) ліквідна стаття активу банківського балансу. 

 

8. Згідно з положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 2 

«Баланс» у статті «Грошові кошти» відображаються: 

      а) відображаються кошти в касі, на кореспондентських 

рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних 

операцій, а також еквіваленти грошових коштів; 

      б) відображаються кошти в касі, на кореспондентських 

рахунках у банках;  

      в) кошти на кореспондентських рахунках у банках; 

      г) рахунки 6, 7 класів. 

 

9. Еквіваленти грошових коштів це:  



      а) короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які 

вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і 

характеризуються незначним ризиком зміни вартості ; 

      б) дивіденди від акцій, що зберігаються як об’єкти торгівлі та 

капіталовкладень;  

      в) доходи від цінних паперів з непередбаченим доходом; 

      г) короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції. 

 

10. Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків 

для обліку готівки передбачені групи рахунків:  

      а) 1 00   —  Банкноти та монети; 101   —   Дорожні чеки; 

      б) 1 00   —  Банкноти та монети;  

      в) 101   —   Дорожні чеки; 

      г) рахунки 6, 7 класів. 

 

11. Операційні каси поділяються на:  

      а) приходні, видаткові, приходно-видаткові, вечірні 

каси, каси для розміну грошей, каси перерахунку грошей; 

      б) приходно-видаткові, вечірні каси;  

      в) каси для розміну грошей, каси перерахунку грошей; 

      г) приходні, видаткові, приходно-видаткові. 

 

12. До прихідних касових документів належать: 

      а) об’яви на внесення готівки, повідомлення, прихідні 

касові ордери; 

      б) об’яви на внесення готівки,;  

      в) повідомлення, прихідні касові ордери; 

      г) видаткові касові ордери. 

 

13. Оприбуткування готівки, яка надійшла до каси банку: 

      а) Д-т 100    К-т 1001; 
      б) Д-т 2600    К-т 1001;  

      в) Д-т 2600    К-т 101; 

      г) Д-т 1001 К-т 2600. 

 

14. Видаткові касові документи: 
      а)  видаткові касові ордери; 

      б) видаткові, приходно-видаткові;  

      в) грошові чеки, видаткові касові ордери; 



      г) приходно-видаткові. 

 

15. З поточного рахунка видано готівку для виплати 

заробітної плати: 

      а) доходи від цінних паперів з непередбаченим доходом; 

      б) Д-т 2600    К-т 1001;  

      в) рахунки 1, 2, 3, 4 класів; 

      г) Д-т 1001 К-т 2600. 

 

16. Оприбуткування в касу банку придбання іноземної валюти : 

      а ) Д-т 3800 К-т 1001; 

      б) Д-т 3801 К-т 3801;  

      в) Д-т 1001 К-т 3800; 

      г) Д-т 3801 К-т 6114. 

 

17. Приймання готівки від клієнтів здійснюється за такими 

прибутковими документами: 

      а) заява на переказ готівки; рахунки на сплату платежів; 

прибутковий касовий ордер; документи, установлені відповідною 

платіжною системою; 

      б) квитанція та документ, що підтверджує внесення готівки;  

      в) рахунки на сплату платежів; прибутковий касовий ордер;  

       г)  документи, установлені відповідною платіжною системою.   

      

18. Видаткові операції здійснюються на на підставі таких видаткових 

документів:  

      а) грошового чека, заяви на видачу готівки, видаткового касового 

ордера;  

      б) документа на отримання переказу готівкою, установленого 

відповідною платіжною системою;  

      в) заяви на видачу готівки, видаткового касового ордера,; 

      г) грошового чека,. 

 

19. Видача готівки юридичним особам та підприємцям та видача 

готівки фізичним особам:  

 а) Д-т 2520П, 2600 АП   К-т 1001А;  Д-т 2620АП, 2630П  К-т1001А; 

      б) Д-т 2520П, 2600 АП   К-т 1001А;    

      в) Д-т 2620АП, 2630П  К-т1001А; 

      г) Д-т 1001А К-т 2902 П. 



 

20. Обмінні операції це: 

      а) операції, які передбачають обмін однієї валюти на іншу; 

      б) дивіденди від акцій, що зберігаються як об’єкти торгівлі та 

капіталовкладень;  

      в) доходи від цінних паперів з непередбаченим доходом; 

      г) обмін валюти. 

 

21. Для відображення обмінних операцій з готівковою іноземною 

валютою за балансовими рахунками використовуються: 

      а) офіційний валютний курс на дату валютування; 

      б) ринковий курс гривні;  

      в) дивіденди від акцій; 

      г) заявки установ. 

 

22. Реалізований результат за операціями купівлі-продажу 

іноземної валюти визначається:  

      а) різниця між вартістю продажу іноземної валюти та 

вартістю її купівлі; 

      б) різниця вартості об’єктів торгівлі та капіталовкладень;  

      в) як вартість продажу іноземної валюти; 

      г) рахунки 6, 7 класів. 

 

23. Реалізований результат за операціями купівлі-продажу 

визначається за одним із таких методів: 

      а) перший прийшов, перший пішов; 

      б) метод середньозваженої;  

      в) метод ЛіФО; 

      г) інший метод. 

 

24. Порядок здійснення операцій обслуговування фізичних осіб 

банкоматом: 

     а) включення банкомата, встановлення в банкомат касет, 

завантажених готівковими грошима; видача банкоматом готівкових 

коштів; 

      б) вилучення використаних касет із банкомату, виключення 

банкомату;  

      в) виключення банкомату;  



      г) включення банкомата. 

 

25. Електронні міжбанківські розрахунки це: 

      а) розрахунки із застосуванням електронних засобів 

приймання, передачі, оброблення та захисту інформації; 

      б) розрахунки із застосуванням електронних засобів 

приймання інформації;  

      в) розрахунки із застосуванням засобів приймання, передачі 

інформації; 

      г) застосуванням засобів приймання, передачі інформації. 

 

26. Міжбанківські розрахунки це: 

      а) регулювання платежів за грошовими вимогами і 

зобов’язаннями; 

      б) система здійснення і регулювання платежів за грошовими 

вимогами і зобов’язаннями, які виникають між банківськими 

установами в процесі їх діяльності;  

      в) регулювання платежів за грошовими вимогами; 

      г) система здійснення і регулювання платежів. 

 

27. Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватися: 

      а) через систему електронних платежів Національного банку; 

      б) прямі кореспондентські відносини між комерційними 

банками;  

      в) власну внутрішньобанківську систему; 

      г) відносини між комерційними банками.  

 

28. Система електронних міжбанківських розрахунків  (СЕП):  

      а) комплекс програмно-технічних засобів, призначений для 

виконання міжбанківських розрахунків між його учасниками ; 

      б) комплекс програмно-технічних засобів;  

      в) комплекс, призначений для виконання міжбанківських 

розрахунків; 

      г) міжбанківські розрахунків між його учасниками. 
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Практична робота № 1 

Тема. Облік доходів і витрат та облік касових операцій 

Завдання 1 

Комерційним банком виконані операції (у грн):  

1. Отримані готівкою доходи за наданою гарантією…        20 

2. Створений спеціальний резерв під кредити банків   1 000 

3. Нараховані доходи за кредитами у банках…………….250 

4. Сплачені витрати на аудит………………………………500 

5. Нараховані витрати за розрахунково-касове 

обслуговування банк……275 

6. Отриманий дохід готівкою від торгівлі цінними 

паперами на продаж…200 

7. Отриманий дохід від продажу основних засобів своєму 

клієнту СГД  150 

8. Нараховані доходи за кредитами фізичних осіб на поточні 

потреби…  200 

Необхідно: скласти бухгалтерську кореспонденцію. 

 



Завдання 2 

Комерційним банком виконані операції (у грн):  

1.Отримані готівкою доходи за кредитами на поточні 

потреби (касовий метод)..    200 

2.Отримані дивіденди, нараховані раніше, від нерезидента     

1 000 

4. Створений спеціальний резерв під кредити клієнтів    1 500 

5. Зменшений резерв під заборгованість КБ…………   5 000 

6. СГД перерахував банку комісію за придбані для нього цінні 

папери…250 

7. Отримані дивіденди, нараховані раніше від 

резидента……1 000 

8. Створений резерв під знецінення цінних паперів на продаж 750 

9. Сплачений штраф за рішенням податкової міліції…………1 200 

Необхідно:  скласти бухгалтерську кореспонденцію; визначити 

включаються чи ні доходи та витрати до складу валових доходів і 

валових витрат. 

Завдання 3 

АКБ «Дисконт» здійснені операції (у грн): 

1. Нараховані проценти за виданим короткостроковим 

кредитом у поточну діяльність АТ«Свічадо»…………………….125 

2. Нараховані проценти за вкладом «до запитання» фізичної особи   

…….210 

3. АТ «Свічадо» сплатило банкові проценти за кредит 

………….25 

4. МП «Витязь» сплатило проценти за кредит у поточну 



діяльність авансом ……………..        850 

5. Банк зарахував частину доходів, сплачених авансом на від  

повідний рахунок доходів (див. операцію 5)   200 

6. Здійснені витрати мають відношення до майбутнього 

періоду………780 

7. Витрати, здійснені раніше, зараховані на відповідний рахунок 

витрат (див. операцію 7)…………………..780 

Необхідно:  скласти бухгалтерську кореспонденцію. 

 

Завдання 4 

АКБ «Старт» протягом звітного періоду здійснені операції (у 

грн): 

1. Нарахована заробітна плата працівникам банку………..2 000 

2. Виплачена заробітна плата працівникам банку…………..1 800 

3. Нарахований аванс на витрати з відрядження…………….250 

4. Нараховані проценти за кредитами СГД…………………..750 

5.Нараховані проценти за короткостроковими депозитами…. 250 

5. Отримані проценти за короткостроковими кредитами  

на поточні потреби фізичних осіб…………………………….1 730 

7. СГД сплатили банку за розрахунково-касове обслуговування      

…………….12300 

8. Нарахована амортизація будівель, що належать банку……480 

8. Сплачені орендні платежі…………………………………170 

10. Отримані доходи від реалізації облігацій державної позики 

на продаж……………………………………………………..2 150 

11. Передплачені газети і журнали на наступний рік……..1 500 



Необхідно:  скласти бухгалтерську кореспонденцію. 

Завдання 5 

Необхідно:  скласти бухгалтерську кореспонденцію до операцій –  

1) Комерційний банк перерахував грошові кошти з 

кореспондентського рахунка в НБУ для отримання готівки — 

5000 грн. 

2)  З поточного рахунка ТзОВ ―Сяйво‖ видано готівкою 

для виплати заробітної плати 5000 грн. 

3) Комерційний банк отримав і оприбуткував грошову 

готівку в операційній касі  5000 грн.; 

4) Комерційний банк „Приватбанк‖ передав готівку 

комерційному банку «Індекс банк» 5000 грн.( списання суми 

з кореспондентського рахунка та надходження грошей в 

операційну касу); (зарахування грошей на кореспондентський 

рахунок та видача грошей з каси «Індекс банком») 

Завдання 6 

Необхідно:  скласти бухгалтерську кореспонденцію до операцій:  

1) На поточний рахунок магазину надійшла виручка 1000 

грн.; 

2) Видано готівку юридичній особі компанії ВЕСТА  в 

сумі 10 000грн.; 

3) Виявлено нестачу (1000 грн.) та надлишок грошей 

(3000 грн) в інкасаторській сумці.;  

4) Поверляк О. (фізична особа) відкриває тримісячний 

депозит у банку «Фінанси і кредит» внесенням готівки 

в сумі 10 000 грн. ; 



5) Бухгалтер ПП «Попадюк» за грошовим чеком одержує 

готівку з каси банку «Промінвест» для виплати 

заробітної плати. 

Завдання 7 

Банк «Кредитпромбанк» здійснив внутрішньобанківські операції 

використовуючи готівку. Необхідно:  скласти бухгалтерську 

кореспонденцію до операцій:  

1) Зараховано на рахунки клієнтів кредиторську заборгованість 

в сумі 5 000грн.; 

2)  оприбутковано надлишки готівки в касі банку на суму 3500 

грн.; 

3) виплачено заробітну плату працівнику банку в сумі 2500 грн.;  

4) виплачено аванс виданий у підзвіт на відрядження  – 3300 

грн.; 

5) виявлено недостачі готівки в касі банку – 6700 грн.; 

6) відшкодовано недостачу в касі банку винною особою – 6700 

грн. 

 

 

  Лекція 4 (2год) Тема 5. Облік розрахункових операцій 

1. Організація та облік кореспондентських 

відносин між банківськими установами.  

 2.Облік коштів на поточних рахунках та 

строкових коштів суб'єктів господарської діяльності.  

3. Основні правила обліку безготівкових розрахунків 

між клієнтами в межах одного банку і між банками.  



 

1. Організація та облік кореспондентських 

відносин між банківськими установами.  

Грошовий обіг – це сукупність платежів 

(розрахунків), які здійснюються між суб’єктами  

господарювання готівкою або шляхом безготівкових 

перерахувань. Включає платежі, які здійснюються 

готівкою і нерозривно пов'язаний з доходами та 

витратами населення. Кореспондентські відносини – 

це договірні відносини між банківськими установами 

щодо виконання платежів, здійснення розрахунків, 

надання послуг одній з них за дорученням і за 

рахунок іншої. 

Кореспондентський рахунок  – це рахунок, що 

відкриває один банк іншому банку для здійснення 

міжбанківських переказів, виступає у формі рахунка -

ностро та рахунка-лоро. 

Рахунок-ностро – рахунок, який відкривається для 

одного банку іншим банком, а рахунок-лоро – 

рахунок, що відкривається в одному банку для іншого 

банку. 

Здійснюючи безготівкові операції за дорученням 

клієнтів в межах України банки-резиденти 

використовують створену НБУ систему електронних 

міжбанківських переказів (СЕМП), порядок 

здійснення переказів регламентується Інструкцією 

про міжбанківський переказ коштів в Україні в 

національній валюті, затвердженою Постановою 

Правління НБУ № 320 від 16.08. 2006 р.  

Система електронних платежів 

Національного Банку (СЕП) – це державна 

банківська платіжна система, що забезпечує 

проведення міжбанківського переказу через 

кореспондентські рахунки банків (філій) у 

національному банку із  застосуванням електронних 

засобів приймання, оброблення передавання та 



захисту інформації у файловому режимі або режимі 

реального часу. 

 Міжбанківський електронно-розрахунковий 

документ – це електронний банківський документ, 

сформований банківською установою на підставі 

розрахункових документів банківських установ, 

клієнтів, документів на переказ грошових коштів і 

використовується банківською установою для 

виконання переказу грошей. 

Кореспондентські відносини та рахунки, що їх 

обслуговують можуть бути трьох типів:  

 прямі  кореспондентські відносини між 

банками (1500(АП)  1600(АП)); 

 кореспондентські відносини між банками та 

НБУ (1200(А) 1300(П)); 

 кореспондентські відносини між 

структурними підрозділами банку (3900(АП) 

3901(АП)). 

За наявності власної внутрішньої платіжної 

системи використовують: рахунок 3901 АП 

«Рахунки, що відкриті для філій банку».  

Прямі  кореспондентські відносини – це 

відносини між банками, метою яких є 

здійснення операцій та надання послуг за  

дорученням один одного. При цьому 

відкривають рахунки: 1500 АП 

«Кореспондентські рахунки, відкриті в інших 

банках», 1600 АП «Кореспондентські рахунки 

інших банків». 

У бухгалтерському обліку операції за прямими 

кореспондентськими рахунками відображають:  

1) розміщення коштів на короткостроковий 

депозит: 

Д-т 1512 «Короткострокові депозити, що 

розміщені в інших банках»  К-т 1500 

«Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших 

банках»; 

2) зарахування платежу на користь клієнта:  



Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, що 

відкриті в інших банках» К-т 2600 «Кошти на 

вимогу суб’єктів господарювання»; 

3) сплата банком комісійних за обслуговування 

рахунка: Д-т 7100 «Комісійні витрати на 

розрахунково-касове обслуговування» К-т  1500 

«Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших 

банках»;  

4) перерахування коштів банкам на 

кореспондентський рахунок, відкритий в іншому 

банку: Д-т 1500 «Кореспондентські рахунки, що 

відкриті в інших банках» К-т 1200 

«Кореспондентський рахунок банку в 

Національному банку України»; 

5) повернення короткострокового депозиту 

іншого банку на кореспондентський рахунок 

іншого: 

Д-т 1612 «Короткострокові депозити (вклади) 

інших банків»  К-т 1600 «Кореспондентський 

рахунок інших банків»; 

6) за дорученням банку-кореспондента з його 

кореспондентського рахунка здійснено платіж 

на користь клієнта: Д-т 1600 

«Кореспондентський рахунок інших банків» К-т 

2600 «Кошти на вимогу суб’єктів 

господарювання»; 

7) за дорученням банку-кореспондента з його 

кореспондентського рахунка кошти 

перераховуються на покриття акредитива: Д-т 

1600 «Кореспондентський рахунок інших 

банків» К-т 2602 «Кошти в розрахунках 

суб’єктів господарювання». 

Для налагодження відносин між банком і філіями 

використовують рахунок 3900 «Рахунки філій, що 

відкриті в банку» і рахунок 3901 «Рахунки, що 

відкриті для філій банку». 

 

 



2.Облік коштів на поточних рахунках та 

строкових коштів суб’єктів господарської діяльності. 

 

Поточний рахунок  — це основний рахунок суб’єкта 

господарської діяльності. Без відкриття поточного рахунка 

підприємство не має права займатися господарською 

діяльністю. Поточний рахунок призначений для зберігання 

грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цим 

рахунком відповідно до чинного законодавства України.  

Відкриваються згідно з Інструкцією про порядок 

відкриття, використання і закриття банками рахунківу 

національній та іноземній валютах, затвердженою 

Постановою Правління Національного банку України від 

12.11.2003 р., № 492 та Інструкцією про безготівкові 

розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою 

Постановою Правління Національного банку України від 

21.01.2004 р., № 22. 

Комерційні банки здійснюють комплексне 

розрахунково-касове обслуговування клієнтів відповідно до 

Правил організації розрахунково-касового обслуговування 

комерційними банками клієнтів і взаємовідносин  з цього 

питання між територіальними управліннями Національного 

банку України та комерційними банками в національній 

валюті, затверджених постановою Правління Національного 

банку України від 25.02.2001 № 44.  

Операції за поточними рахунками суб’єктів господарської 

діяльності обліковуються в розділі 26 Плану рахунків 

бухгалтерського обліку комерційних банків України: 260 Кошти 

до запитання суб'єктів господарської діяльності; 2600 АП 

Поточні рахунки управителя з довірчого управління. 

Інші кошти до запитання суб'єктів господарської 

діяльності обліковуються на рахунках:  

2601 П Кошти за довірчими операціями суб'єктів 

господарської діяльності;  

2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарської 

діяльності 

2603 П Розподільчі рахунки суб'єктів господарської 

діяльності 

2604 П Цільові кошти до запитання суб'єктів господарської 



діяльності 

2605 АП Кошти суб'єктів господарської діяльності для 

розрахунків платіжними картками 

Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів 

господарської діяльності обліковуються за рахунком: 2608П 

Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господар-

ської діяльності. 

Процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів 

господарської діяльності обліковуються за рахунком: 7020 А 

Процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господар-

ської діяльності. 

Комісійні доходи від розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів обліковуються за рахунком: 6110 П 

Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування 

клієнтів. Зокрема: 

 Залишок коштів і надходження їх готівкою і безготівково 

на рахунки клієнтів обліковуються за кредитом поточних 

рахунків: Д-т Різні рахунки  К-т 2600 

 Списання і видача коштів готівкою з рахунків клієнтів 

обліковуються за дебетом поточних рахунків: Д-т 2600         

К-т Різні рахунки 

 Нарахування процентів за коштами на рахунках 

клієнтів:Д-т 7020 К-т 2608 

 Сплата процентів за коштами на рахунках клієнтів:  Д-т 

2608       К-т 2600 

 Отримання комісійних доходів від розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів: Д-т 2600      К-т 6110   

 

3. Основні правила обліку безготівкових розрахунків 

між клієнтами в межах одного банку і між банками. 

Безготівкові розрахунки — це перерахування банками 

певної суми коштів з рахунків платників на рахунки 

одержувачів коштів, а також перерахування банками за 

дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними 

готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. 

Загальні правила, форми і стандарти безготівкових розрахунків 

визначає Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в 



національній валюті, затверджена постановою Правління 

Національного банкуУкраїни від 21.01.2004 № 22. 

Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки за 

дорученнями власників цих рахунків або за розпорядженнями 

стягувачів. Доручення платників та розпорядження стягувачів 

про списання коштів з рахунків платники та стягувачі складають 

на відповідних бланках розрахункових документів. 

 Розпорядження стягувачів про примусове списання 

(стягнення) коштів з рахунків платників приймаються банками 

незалежно від наявностіна них достатнього залишку коштів та 

виконуються ними часткововмежах наявного залишку коштів, а 

розпорядження на суму, яка залишається несплаченою, 

повертаються стягувачам. 

Банк, який не може виконати операції за розрахунковим 

документом на списання або примусове списання (стягнення) 

коштів з рахунка клієнта банку в установлений чинним 

законодавством термін через відсутність чи недостатність коштів 

на своєму кореспондентському рахунку, зобов’язаний: 

 взяти розрахунковий документ платника/стягувача на облік 

за відповідним позабалансовим рахунком; 

 надіслати письмове повідомлення платнику/стягувачу про 

невиконання операції за його розрахунковим документом із 

зазначенням причини: «Відсутність/недостатність коштів 

на кореспондентському рахунку банку»; 

 вжити заходів для відновлення своєї платоспроможності.  

При безготівкових розрахунках можуть застосовуватись 

акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також 

форми розрахунків за розрахунковими чеками та з використанням 

розрахункових документів на паперових носіях та в 

електронному вигляді. При здійсненні розрахункових операцій 

використовуються платіжні інструменти у формі: 

меморіального ордера; платіжного доручення; платіжної вимоги-

доручення; платіжної вимоги;  розрахункового чека; акредитива; 

платіжної картки; векселя. 

Для обліку коштів на поточних рахунках суб'єктів 

господарської діяльності використовується балансовий рахунок 

2600. Для обліку коштів на поточних бюджетних рахунках 

клієнтів, які утримуються з бюджетів використовуються 

балансові рахунки: 2520, 2540, 2541, 2542. Облік коштів на 



поточних рахунках фізичних осіб ведеться на балансовому 

рахунку 2620. Облік коштів у розрахунках ведеться на балансових 

рахунках: 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622. Облік коштів для 

розрахунків платіжними картками ведеться на балансових 

рахунках: 2605, 2625. 

Для обліку розрахункових документів у випадках, коли 

не можливе здійснення розрахунків, використовуються 

позабалансові рахунки: 

9803 А Розрахункові документи клієнтів, що 

обліковуються банком 

відповідно до укладених цивільно-правових договорів; 

9804 А Розрахункові документи, не сплачені в строк через 

відсутність 

коштів у банку.  

Платіжне доручення — це розрахунковий документ, що містить 

письмове доручення платника обслуговуючому банку про 

списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її 

перерахування на рахунок одержувача. 

Платіжні доручення застосовуються в розрахунках за товарними і 

нетоварними платежами: 

■ за фактично відвантажену чи продану продукцію (виконані 

роботи, 

надані послуги тощо); 

■ у порядку попередньої оплати, якщо такий порядок розрахунків 

установлено законодавством та обумовлено в договорі; 

■ для завершення розрахунків за актами звірки взаємної 

заборгованості 

підприємств, складеними не пізніше строку, установленого чинним 

законодавством;  

■ для перерахування підприємствами сум, які належать фізичним 

особам 

(заробітна плата, пенсії тощо), на їх рахунки, що відкриті в банках; 

■ для сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів 

та 

державних цільових фондів; 

■ в інших випадках відповідно до укладених договорів та чинного 

законодавства.  

Бухгалтерські проводки 



1. Проведення розрахунків платіжними дорученнями, якщо 

клієнти обслуговуються в одному банку: Д-т 2600 платника       К-

т 2600 одержувача  

2. Проведення розрахунків платіжними дорученнями, якщо 

клієнти обслуговуються в різних банках:  

в банку платника: Д-т 2600 платника         К-т 1200  

в банку одержувача: Д-т 1200         К-т 2600 одержувача 

 Платіжна вимога-доручення — це розрахунковий документ, 

який складається з двох частин: верхньої — вимоги одержувача 

безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів, 

нижньої — доручення платника обслуговуючому банку про 

списання зі свого рахунка визначеної ним суми коштів та 

перерахування її на рахунок одержувача. Зокрема: 

– Проведення розрахунків платіжними вимогами-дорученнями, 

якщо клієнти обслуговуються в одному банку: Д-т 2600 
платника        К-т 2600 одержувача 
– Проведення розрахунків платіжними вимогами-дорученнями, 

якщо клієнти обслуговуються в різних банках:  

 в банку платника:  Д-т 2600 платника К-т 1200; 

 

 

Тести  

 

1. Грошовий обіг це:  

    а)сукупність платежів (розрахунків),  які 

здійснюються між суб’єктами  господарювання 

готівкою або шляхом безготівкових перерахувань; 

    б) сукупність платежів в операційному відділі 

територіального управління НБУ комерційному банку для 

здійснення розрахунків; 

     в) сукупність платежів, що їх виконує один банк за 

дорученням і на кошти іншого банку; 

     г) сукупність платежі,в розрахунків та інших послуг. 

 

2. Кореспондентський рахунок це:  

      а) рахунок, який відкривається в операційному відділі 

територіального управління НБУ комерційному банку для 

здійснення розрахунків; 



      б) рахунок, який відкривається в операційному відділі 

територіального управління НБУ комерційному банку для 

здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за 

дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного 

кореспондентського договору; 

      в) рахунок, який виконує один банк за дорученням і на 

кошти іншого банку на підставі укладеного 

кореспондентського договору; 

      г) рахунок, що їх виконує один банк за дорученням і на  

кошти іншого банку. 

 

3. Кореспондентські відносини це: 

        а) договірні відносини між банками про здійснення 

платежів, розрахунків та інших послуг, що їх виконує один банк 

за дорученням і на кошти іншого банку; 

      б) договірні відносини між банками про здійснення платежів;  

      в) договірні відносини, що їх виконує один банк за 

дорученням і на кошти іншого банку; 

      г) договірні відносини між банками. 

 

4.  Рахунок-ностро це: 

     а) рахунок, який виконує один банк за дорученням і на 

кошти іншого банку на підставі укладеного 

кореспондентського договору; 

     б) рахунок, що їх виконує один банк за дорученням і на 

кошти іншого банку 

    в) рахунок, який відкривається для одного банку 

іншим банком; 

    г) рахунок суб’єкта господарської діяльності. 

 

5. Рахунок-лоро це:  

а) рахунок, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти 

іншого банку; 

б) рахунок, що відкривається в одному банку для 

іншого банку; 

в) рахунок суб’єкта господарської діяльності; 

г) рахунок, який відкривається в операційному відділі 

територіального управління НБУ комерційному банку для 

здійснення розрахунків. 



 

6. Система електронних платежів Національного 

Банку (СЕП) – це: 

     а) платіжна система, що забезпечує проведення 

міжбанківського переказу; 

      б) платіжна система, що забезпечує проведення 

міжбанківського переказу через кореспондентські 

рахунки банків (філій) у національному банку із  

застосуванням електронних засобів приймання, 

оброблення передавання та захисту інформації у 

файловому режимі або режимі реального часу; 

       в) платіжна система у національному банку із  

застосуванням електронних засобів приймання, 

оброблення інформації; 

       г) платіжна система із  застосуванням електронних 

засобів приймання, оброблення, передавання та 

захисту інформації. 

 

7. Міжбанківський електронно-розрахунковий 

документ – це:. 

      а)електронний банківський документ, сформований 

банківською установою на підставі розрахункових 

документів банківських установ, клієнтів, документів 

на переказ грошових коштів і використовується 

банківською установою для виконання переказу 

грошей; 

    б) електронний банківський документ, сформований 

банківською установою на підставі розрахункових 

документів банківських установ; 

    в)електронний банківський документ, що 

використовується банківською установою  для 

виконання переказу грошей; 

     г) електронний банківський документ  на переказ 

грошових коштів. 

 

8. Кореспондентські відносини та рахунки, що їх 

обслуговують можуть бути: 

     а) прямі  кореспондентські відносини між банками ; 



     б) кореспондентські відносини між банками та НБУ 

та кореспондентські відносини між структурними 

підрозділами банку;   

    в) кореспондентські відносини між структурними 

підрозділами банку; 

    г) кореспондентські відносини на переказ грошових 

коштів. 

 

9. Прямі  кореспондентські відносини – це: 

а) відносини між банкамита між структурними 

підрозділами банку;   

б) відносини між банками в одному банку для іншого 

банку; 

в) відносини між банками, метою яких є здійснення 

операцій та надання послуг за дорученням один 

одного; 

г) відносини між банками на переказ грошових 

коштів. 

 

10. Поточний рахунок призначений для :  

    а) зберігання грошових коштів і сформований 

банківською установою на підставі розрахункових 

документів банківських установ; 

   б) зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів 

операцій за цим рахунком відповідно до чинного 

законодавства; 

    в) зберігання грошових коштів , що їх виконує один банк за 

дорученням і на кошти іншого банку; 

    г) зберігання грошових коштів  та відносини між банками 

про здійснення платежів. 

 

11. Безготівкові розрахунки це: 

    а) перерахування банками певної суми коштів з рахунків 

платників на рахунки одержувачів коштів, а також 

перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних 

осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки 

одержувачів коштів; 

   б) перерахування банками певної суми коштів з рахунків  на 

рахунки одержувачів коштів; 



 

       в) перерахування банками певної суми коштів з рахунків  

банківською установою на підставі розрахункових 

документів банківських установ; 

      г) перерахування банками певної суми коштів для 

здійснення розрахунків. 

 

12. При безготівкових розрахунках можуть застосовуватись 

форми розрахунків: 

     а) акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків; 

     б) розрахункові чеки, розрахункові документи, паперові носії, 

електронний вигляд; 

     в) паперові носії; 

     г) електронні перекази 

 

13. При здійсненні розрахункових операцій використовуються 

платіжні інструменти: 

     а) меморіальний ордер; платіжне доручення; платіжна вимога-

доручення; платіжна вимога;   

     б) розрахунковий чек; акредитив; платіжна картка; 

     в) вексель. 

     г) паперові носії. 

 

14. Для обліку коштів на поточних бюджетних рахунках 

клієнтів, які утримуються з бюджетів використовуються 

балансові рахунки:.  

      а) 2526, 2550, 2552; 

      б) 2520, 2540, 2541, 2542; 

      в) 2620; 

       г) 2554, 2602, 2622. 

 

15. Облік коштів у розрахунках ведеться на балансових рахунках:  

 

      а) 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622; 

      б) 2620; 

      в) 2554, 2602, 2622; 

      г) 2520, 2540. 

 



16. Облік коштів для розрахунків платіжними картками ведеться 

на балансових рахунках:. 

     а) 2520, 2540 

     б) 2602, 2622; 

    в) 2605, 2625; 

    г) 2554. 

 

17. Платіжне доручення це:  

     а) розрахунковий документ на перерахування банками за 

дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними 

готівкою; 

    б) розрахунковий документ, що містить письмове доручення 

платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка 

зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок одержу-

вача; 

    в) розрахунковий документ певної суми коштів; 

    г) розрахунковий документ зазначеної суми коштів та її 

перерахування. 
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Лекція 5 (2год) Тема 6. Облік операцій з кредитування 

 

1.Обліковий процес кредитної діяльності банку. 

2. Бухгалтерський облік кредитних операцій. 

3. Бухгалтерський облік кредитних операцій в міжбанківській 

сфері. 

 

1.Обліковий процес кредитної діяльності банку. 

Кредит — кошти, що надаються банком юридичним та фізичним 

особам у тимчасове користування на умовах забезпеченості, 

повернення, строковості, платності та цільового характеру 

використання. Кредитні операції – розміщення залучених 

коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  

Згідно з Законом України «Про банки і банківську 

діяльність», банк зобов’язаний мати підрозділ, який надає 

кредити та управляє операціями з кредитування. 

 Основні принципи кредитування: цільове спрямування; 

строковість; забезпеченість; платність; повернення. Банки 

розробляють власний внутрішній нормативно-методичний 

документ – «Кредитну політику», який затверджує Правління 

банку.  



До кредитних операцій належать: позичкові операції, 

операції кредитного характеру, послуги кредитного порядку, 

що відображено на рис.1. 

 

 

 

                   Рис. 1 Кредитні операції 

 Овердрафт — форма короткострокового кредиту, що 

надається банком надійному клієнту понад його залишок на 

поточному рахунку в цьому банку в межах заздалегідь 

обумовленої суми. 

Процес кредитування включає етапи:  

1. Попередній – зібрання інформації щодо господарської 

діяльності, компетентності та порядності позичальника, повернення 

кредиту. 

2. Підготовчий – підготовка пакету кредитної документації, 

перевірка одержаної від позичальника, оцінка забезпечення 

кредиту, визначення класу позичальника, підготовка висновку 

фахівцями кредитної служби (кредитне резюме). 

3. Прийняття рішення щодо кредитування, оформлення та 

надання кредиту – колегіально кредитний комітет приймає рішення 

щодо кредитування на підставі зібраної інформації. 

4. Супроводження кредиту – дві частини: а) супроводження 

до настання строку повернення коштів за кредитним договором 

(контроль стану та умов збереження забезпечення кредиту; оцінка 
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фінансового стану позичальника, контроль цільового використання 

кредитних коштів, контроль за нарахуванням та сплатою 

процентів); 

б)  супроводження після настання строку погашення 

кредиту за кредитним договором (перенесення заборгованості за 

кредитом на рахунок простроченої заборгованості, пролонгація 

кредиту, реструктуризація заборгованості, та ін.) 

5. Погашення кредиту – організація повернення коштів 

безпосередньо позичальником, шляхом примусового або 

договірного списання коштів з рахунка позичальника, 

налагодження облікового процесу при застосуванні Інструкції з 

бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій 

та формування і використання резервів під кредитні ризики в 

банках України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 435 

від 15.09.2004 р.; Положення про порядок формування та 

використання резерву для відшкодування можливих втрат за 

кредитними операціями банків, затверджене Постановою 

Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 р., Правила бухгалтерського 

обліку доходів і витрат банків України, затверджені Постановою 

Правління НБУ № 255 від 18.06.2003 р., облікова політика банку, 

внутрішні нормативно-методичні документи. Обліковий процес 

кредитних операцій включає стадії: 

 прийняття та обробка первинних документів з метою 

відкриття рахунків для обліку кредитних операцій; 

 систематизація інформації на рахунках 

бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного 

обліку за допомогою подвійного запису  

 складання фінансової та статичної звітності. 

 контроль  за кредитною діяльністю банку. 

Облік кредитних операцій ведеться за рахунками 1-го, 2-го 

класів Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних 

банків України.  

1 Казначейські та міжбанківські операції 

13 Кошти Національного банку України 

15 Кошти в інших банках 

16 Кошти інших банків 

2 Операції з клієнтами 

20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності  

21 Кредити, які надані органам загального державного 



управління 

22 Кредити, які надані фізичним особам 

 26 Кошти клієнтів банку 

В аналітичному обліку ведуться особові рахунки за кожним 

кредитом. 

Процентні доходи і витрати — це доходи і витрати, які 

обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов’язання.  

Визначення кількості днів, що застосовуються при розрахунку 

процентів. Є кілька методів визначення кількості днів для 

розрахунку процентів: 

 метод «факт / факт». Фактична кількість днів у місяці та 

році; 

 метод «факт / 360». Фактична кількість днів у місяці, але 

умовна в        році — 360 днів; 

 метод «30 / 360». Умовна кількість днів у році — 360, у 

місяці — 30. 

Облік процентних доходів і витрат базується на принципах: 

нарахування, відповідності, обережності. 

Нараховані й отримані доходи та нараховані й сплачені 

витрати за процентами обліковуються за рахунками 1-го 

(12,13,15,16) 2-го (20,21,22,26), 3-го (35,36), 6-го (60Процентні 

доходи), 7-го (70 Процентні витрати) класів Плану рахунків 

бухгалтерського обліку комерційних банків України . 

Доходи і витрати в іноземній валюті відображаються за 

рахунками 6-го і 7-го класів у національній валюті за 

офіційним курсом, що діяв на дату їх нарахування. За 

рішенням банку за рахунками 6-го і 7-го класів 

відкриваються аналітичні рахунки для обліку нарахованих 

доходів і витрат та фактично отриманих доходів або 

сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають 

чи не підлягають оподаткуванню. 

 

2. Бухгалтерський облік кредитних операцій. 

При відкритті кредитних рахунків в облікову систему 

вводяться спеціальні обов’язкові параметри, зокрема: вид 

кредиту; цільове спрямування кредиту;  вид забезпечення; дата 

видачі кредиту; дата повернення; початковий строк розміщення. 

Ці параметри можуть бути доповнені: кількістю пролонгацій; 

категорією ризику; шифром неплатежів. 



Система внутрішнього контролю має охоплювати як 

балансові, так і позабалансові зобов’язання. Банк повинен не 

рідше одного разу на місяць аналізувати зобов’язання за такими 

напрямами: 

 встановлювати ліміти за окремими ризиками; 

 переоцінювати отримані зобов’язання щодо їх вартості 

(наприклад, застава); 

 оцінювати надані та отримані зобов’язання щодо 

ймовірності їх виконання і необхідності перенесення на 

рахунки сумнівних зобов’язань; 

 створювати та регулювати резерви під сумнівні 

зобов’язання. 

Згідно з цивільним кодексом України, банки укладають в 

письмовій формі кредитний договір та реєструють в журналі 

реєстрації кредитних договорів, зберігають в грошовому 

сховищі банку. В подальшому формують кредитну справу 

позичальника (входять – робочі документи з кредитування, 

документи оцінки фінансового стану позичальника, акти 

перевірок, копії договорів з позичальником, рішення 

кредитного комітету, фінансові документи позичальника, 

комерційні документи, документи щодо забезпечення 

кредиту, документи з бухгалтерського обліку кредитних 

операцій. 

 

 

3. Бухгалтерський облік кредитних операцій в 

міжбанківській сфері 
Надання кредитів, розміщення депозитів комерційними 

банками на міжбанківському ринку регламентується Законом 

України «Про банки і банківську діяльність», Положенням 

Національного банку України про кредитування, статутами 

комерційних банків, договорами. 

Облік наданих міжбанківських кредитів здійснюється за 

рахунками групи 152 «Кредити, які надані іншим банкам»: 

1520 А Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків  

1521 А Кредити овернайт, які надані іншим банкам 

1522 А Кошти, які надані іншим банкам за операціями репо  

1523 А Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам  

1524 А Довгострокові кредити, які надані іншим банкам  



1525 А Фінансовий лізинг, який наданий іншим банкам  

Строкові зобов’язання обліковуються за позабалансовим 

рахунком 9819 А «Інші цінності і документи». Нараховані 

проценти за кредитами, які надані іншим банкам, обліковуються 

за рахунком 1528 А Нараховані доходи за кредитами, які надані 

іншим банкам. 

Комерційні банки отримують від Національного банку 

України такі кредити: овердрафт; за операціями репо; 

короткострокові кредити через аукціон; ломбардні кредити; 

короткострокові стабілізаційні кредити; інші короткострокові 

кредити. 

Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших 

комерційних банків, обліковуються за рахунком 1628 П 

«Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших 

банків». 

 

Тести 

1. Кредит:  

    а) кошти, що надаються банком юридичним та фізичним осо-

бам; 

    б) кошти, що надаються банком юридичним та фізичним осо-

бам у тимчасове користування на умовах забезпеченості, 

повернення, строковості, платності та цільового характеру 

використання; 

   в)  кошти, що надаються банком у тимчасове користування на 

умовах забезпеченості, повернення; 

   г)кошти за овердрафт; за операціями репо; короткострокові 

кредити через аукціон. 

 

2. Основні принципи кредитування:  

а) цільове спрямування; строковість; забезпеченість; платність; 

повернення; 

б) забезпеченість; платність, безперервність; 

в) оцінювання та регулювання; 

г) перевірка. 

 

3. Кредитні операції:  

а) документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій; 



б) документи оцінки фінансового стану позичальника, акти 

перевірок; 

в) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних 

умовах та на власний ризик; 

г) рішення кредитного комітету, фінансові документи 

позичальника, комерційні документи. 

 

4. До кредитних операцій належать:, 

а) встановлення  лімітів; 

б) позичкові операції, операції кредитного характеру, послуги 

кредитного порядку; 

в) регулювання резервів; 

г) цільове спрямування. 

 

5. Овердрафт це форма:  

а) короткострокового кредиту, що надається банком надійному 

клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому банку 

в межах заздалегідь обумовленої суми; 

б) кредиту, що надається банком надійному клієнту понад його 

залишок; 

в) кредиту, що надається банком надійному клієнту понад його 

залишок на поточному рахунку в цьому банку; 

г) довгострокового кредиту, що надається банком надійному 

клієнту. 

 

6. Процес кредитування включає етапи: 

а) прийняття рішення щодо кредитування, оформлення та надання 

кредиту; 

б)попередній, підготовчий; 

в)супроводження кредиту; 

г) погашення кредиту. 

 

7.  Погашення кредиту. 

а) організація повернення коштів безпосередньо позичальником, 

шляхом примусового або договірного списання коштів з рахунка 

позичальника;  

б) налагодження облікового процесу; 

в) організація повернення коштів безпосередньо позичальником; 

г) повернення, тимчасове користування на умовах забезпеченості. 



 

8. Обліковий процес кредитних операцій включає стадії: 

   а) прийняття та обробка первинних документів з метою відкриття 

рахунків для обліку кредитних операцій; систематизація інформації 

на рахунках бухгалтерського обліку; 

  б) складання фінансової та статичної звітності; 

  в) контроль  за кредитною діяльністю банку; 

  г) обробка первинних документів. 

 

9. У кредитну справу позичальника входять:   

     а) робочі документи з кредитування, документи оцінки 

фінансового стану позичальника, акти перевірок, копії договорів 

з позичальником; 

    б) рішення кредитного комітету, фінансові документи 

позичальника, комерційні документи; 

    в) документи щодо забезпечення кредиту, документи з 

бухгалтерського обліку кредитних операцій; 

    г) складання фінансової та статичної звітності. 

 

10. Процентні доходи і витрати це:  

    а) доходи і витрати з бухгалтерського обліку операцій; 

    б) доходи і витрати, які обчислюються пропорційно часу і сумі 

активу або зобов’язання; 

    в) доходи і витрати оцінки фінансового стану; 

    г) доходи і витрати за кредитною діяльністю банку. 

 

11. Методи визначення кількості днів для розрахунку процентів: 

    б) метод «факт / факт»; 

    а) метод «факт / 360»; 

    в) метод «30 / 360»; 

    г) метод «30 / факт». 

 

12. Банк повинен не рідше одного разу на місяць аналізувати 

зобов’язання за такими напрямами: 

    а) встановлювати ліміти за окремими ризиками; 

    б) переоцінювати отримані зобов’язання щодо їх вартості; 

    в) оцінювати надані та отримані зобов’язання щодо 

ймовірності їх виконання і необхідності перенесення на 

рахунки сумнівних зобов’язань; 



г) створювати та регулювати резерви під сумнівні 

зобов’язання. 

 

13. Строкові зобов’язання обліковуються за позабалансовим 

рахунком:  

а) 9819 А; 

б)1520 А; 

в)1525АП; 

г) 9816 А. 

 

14. Нараховані проценти за кредитами, які надані іншим банкам, 

обліковуються за рахунком: 

а) 9819 А; 

б) 1528 А; 

в)2630 АП; 

г) 9214 А. 

 

15. Комерційні банки отримують кредити:  

а) овердрафт; за операціями репо; короткострокові кредити 

через аукціон;  

б) короткострокові стабілізаційні кредити; 

     в)  інші короткострокові кредити. 

г) ломбардні кредити. 

 

16. Нараховані витрати за кредитами, які отримані від інших 

комерційних банків, обліковуються за рахунком: 

а) 1628 П; 

б) 2630 АП; 

в) 1528 А; 

г) 1530 АП. 
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Практична робота № 2 

Тема. Облік розрахункових операцій та облік операцій з 

кредитування. 

Завдання 1 

 АКБ «Укрпромбанк» протягом звітного періоду здійснені 

операції (у грн): 

На поточний рахунок АТ «Славутич» надійшла торговельна 

виручка – 5 000 грн 

З поточного рахунка АТ видано за грошовим чеком кошти на 

відрядження 1 000 грн 

Інкасована виручка зарахована на рахунок АТ «Славутич» до 

перерахунку 5 000 

З поточного рахунка АТ перераховано на короткостроковий 

депозит  10 000 грн. На коррахунок банку «Фінанси і кредит» та 

розподільчий рахунок АТ «Славутич» надійшло 



(Офіційнийкурс:1дол.США = 8,30грн. 1000грн. З поточного 

рахунка АТ «Славутич» перераховано кошти на рахунок для 

розрахунків платіжними картками  1  000 грн. 

На підставі заяви АТ «Славутич» відкрито акредитив, 

депонований у банку бенефіціара   3 000. На рахунок АТ 

«Славутич» надійшла попередня плата за товар від клієнта 

іншого банку 1 000. Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки 

за операціями. Скласти аналітичний рахунок АТ «Славутич». 

Залишок коштів на рахунку на початок періоду — 20 000 грн. 

 

Завдання 2 

Банк Укрексімбанк за заявою ПП «Галтекс» видав 12.08. 2009 р. 

розрахункову чекову книжку. З поточного рахунка 12.08.09. ПП 

«Галтекс»перерахувало кошти на відкриту чекову книжку в сумі 

5000 грн. 22.08.09 р. ПП «Галтекс» виписало розрахунковий чек 

на суму 4700 грн підприємству зв’язку Укртелеком для оплати 

за надані послуги. 

Необхідно відобразити бухгалтерські проведення операцій з 

вказанням сум на балансових та позабалансових рахунках. 

 

Завдання 3 

АКВ «Фінанси і кредит» протягом звітного періоду здійснені 

операції (у грн): 

З поточного рахунка ПП «Галтекс» перераховано кошти на 

депозитний рахунок у цьому банку  20 000. З поточного 

рахунка ПП «Галтекс» видано за грошовим чеком кошти на 

відрядження   1 000. На поточний рахунок МП ПП «Галтекс» 

надійшла торговельна виручка готівкою  2 000. З поточного 

рахунка МП " ПП «Галтекс» перераховано кошти на рахунок 

для розрахунків платіжними картками  2 000 . На підставі 

заяви ПП «Галтекс» відкрито акредитив, депонований у 

банку бенефіціара  5 000. На рахунок ПП «Галтекс» надійшла 

попередня плата за товар від клієнта іншого банку 1 500. 

Інкасована виручка зарахована на рахунок ПП «Галтекс»до 

перерахунку  3 000. З поточного рахунка ПП «Галтекс» 

перераховано кошти за розрахунково-касове обслуговування  

500.  



Необхідно: Скласти бухгалтерські проводки за операціями. 

Скласти аналітичний рахунок ПП «Галтекс». Залишок коштів на 

рахунку на початок періоду — 30 000 грн. 

 

Завдання 4 

14.09.09р. студент НУ Львівська політехніка звернувся до Банку 

Форум з проханням відкрити йому спеціальний картковий 

рахунок в гривнях та отримання стипендіальної платіжної 

картки строком на 3 роки. Після отримання картки клієнт 

отримав стипендію в сумі 600 грн. 2 жовтня 2009 р. студент 

розрахувався платіжною карткою в магазині «Соломія» за 

придбану ювелірну прикрасу вартістю 1300 грн.  10.01.2010 р. 

студент звернувся в банк із заявою про закриття рахунка у 

зв’язку із переїздом в інше місто та вибуттям з вузу. Необхідно: 

Скласти бухгалтерські проведення за операціями. 

 

Завдання 5 

Банк «Кредитпромбанк» 15.06.2009 р. надав ТзОВ «Галтекс» 

кредит на суму 120 000 грн терміном на 3 місяці під 22 % річних. 

Нарахування та оплата процентів проводиться щомісячно. 

Погашення кредиту здійснюється в кінці терміну дії кредитного 

договору. Комісія при видачі становила 2400 грн. Для нарахування 

процентів та амортизацію дисконту здійснюють методом 

«факт/факт» в день оплати. Необхідно відобразити бухгалтерські 

проведення операцій: 

Видано кредит на суму 12000 грн. Утримано комісію – дисконт  в 

сумі 2400 грн. 

Нараховано проценти  за період 16. 06.09.– 15.07.09. – 1520, 87грн. 

Оплачено проценти за період  16. 06.09.– 15.07.09. – 1520, 87 грн. 

Здійснено амортизацію дисконту за період 16. 06.09.– 5.07.09. – 800, 

87.  Здійснено погашення основної суми кредиту – 12000 грн. 

 

Завдання 6 

АКБ  Форум протягом операційного дня здійснив операції: 

ПП «Ручай» клієнт банку сплатив повністю заборгованість за 

довго 

строковим кредитом, який був наданий на будівництво у сумі 5000 

грн 

та нараховані проценти за цим кредитом у сумі 200 грн. 



Нараховані доходи за кредит за внутрішніми торговельними 

операціями, який був наданий АТ «Веселка» — 250 

грн.Наданий короткостроковий кредит місцевим органам державного 

управління — 10 000 грн. Кошти перераховані до АКБ «Фінанси 

і кредит». Концерном «Акорд», клієнтом іншого банку, сплачені 

нараховані доходи за кредитом у поточну діяльність 300 грн. 

Необхідно: Скласти бухгалтерські проведення. Оформити 

документи первинного обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


