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ПЕРЕДМОВА 

 

Банк – це юридична особа, яка має виключне право на 

підставі ліцензії Національного банку України здійснювати 

сукупність таких 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.  

Тому, актуальним є формування спеціалістами з 

бухгалтерського обліку, зокрема напряму підготовки 6.030509 

«Облік і аудит», сучасної системи знань суті банківських 

операцій, порядку їх здійснення і відображення в 

бухгалтерському обліку, використання інформації про стан і рух 

майна банку, джерел його утворення для прийняття  рішень 

щодо ефективної діяльності банку.  

У навчальному збірнику запропоновано для вивчення 

основні концепцій обліку в банках, організацію обліково-

операційної роботи, порядок проведення і облік банківських 

операцій, операцій з цінними паперами, валютою, основними 

засобами та нематеріальними активами, формування капіталу 

банку тощо. Для успішного засвоєння навчальної дисципліни 

необхідним є опрацювання чинних законів України, інструкцій і 

постанов Міністерства Фінансів та Національного банку 

України, інших нормативних актів  з питань функціонування 

фінансово-кредитної системи та обліку в банках. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають в 

тому, щоб після її освоєння студент повинен знати: 

– завдання, принципи, основи організації бухгалтерського 

обліку в банках, його цілі та специфіку ведення,  

– особливості його методології у підприємницьких 

структурах і законодавчо – правове регулювання 



організації обліку і звітності; 

– вимоги до операційної роботи в банках і побудови 

обліково-операційного апарату; 

– особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського 

обліку в банках, синтетичний і аналітичний облік та його 

параметри; 

– облік капіталу та його резервів; 

– облік доходів і витрат банку; 

– облік коштів на кореспондентському рахунку банку, 

міжбанківських розрахунків; 

– організація обліку касово-емісійних операцій банку та їх 

синтетичний і аналітичний облік; 

– організація та облік безготівкових розрахунків;  

– облік депозитно-кредитних операцій з суб’єктами 

господарської діяльності та фізичними особами, у 

міжбанківській сфері; 

– особливості обліку операцій з цінними паперами; 

– облік іноземної валюти; 

– облік основних засобів і нематеріальних активів; 

–  облік лізингових операцій. 

Повинен вміти: 

– заповнювати й перевіряти первинні банківські 

документи використовуючи законодавчо-нормативні 

документи; 

– складати бухгалтерські проведення на балансових та 

позабалансових рахунках; 

– відображати господарські операції на рахунках 

бухгалтерського обліку і в балансі; 

– складати регулюючі проведення.  

Для успішного вивчення навчальної дисципліни 

студентам запропоновано дванадцять тем, передбачених 

робочою програмою в кожній з яких стисло розглянуто основні 

питання тем, перелік питань для самоперевірки, які будуть 

розглядатись на практичних чи семінарських заняттях 

(актуалізація опорних знань), тести, список рекомендованих 

джерел  для опрацювання теми та глосарій з навчальної 

дисципліни. 

  


