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ВСТУП 

 

Комерційні банки є суб’єктами господарської діяльності, проте характер 

їх діяльності специфічний. З одного боку, вони залучають тимчасово вільні 

грошові кошти фізичних і юридичних осіб, а з іншого — задовольняють як 

власні потреби, так і потреби своїх клієнтів — фізичних та юридичних осіб. 

У ході історичного розвитку з поняттями банку, банківських операцій або 

кредитних установ пов’язувалися цілком різні поняття. Це пояснюється тим, що 

постановка завдань, сфера діяльності і способи роботи банків з плином часу 

значно змінювались. 

Щоб зрозуміти специфіку діяльності банку, звернімося до загальної теорії 

економіки виробництва. На першому плані — людина, яка чітко визначає собі 

виробничу мету і, прагнучи досягти її, здійснює планомірну цілеспрямовану 

господарську діяльність. Згідно з теорією виробництва, ця діяльність 

перетворюється на товар лише за умови продажу на ринку, що стає можливим, 

коли є попит та пропозиція з боку суспільства. 

Що ж до банку, то тут ідеться про банківські послуги, які потрібно 

продати. Зрештою банки функціонують, аби задовольняти потреби клієнтів і 

забезпечувати власний дохід. Неодмінною умовою тривалої та успішної 

господарської діяльності банку є оптимальна продуктивність, економічність, 

рентабельність і ліквідність. 

Згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність»,  банки — 

це установи, котрі кредитують суб’єктів господарської діяльності та громадян, 

використовуючи залучені кошти підприємств, установ, організацій і населення, 

а також інші кредитні ресурси, здійснюють касове та розрахункове 

обслуговування народного господарства, виконують валютні та інші банківські 

операції, передбачені цим Законом. 

Комерційних банків сьогодні вже немало в Україні. Діяльність їх стає 

дедалі багатограннішою. Зокрема, вони не обмежуються вирішенням проблем 

кредитування, що донедавна були пов’язані з найбільш дохідними операціями. 

Вони проводять активну політику на фондовому та валютному ринках, 

здійснюють довірчі операції за дорученнями клієнтів, надають широку низку 

консультаційних та інших послуг. 

Значно розширився обсяг лізингових, факторингових та ф’ючерсних 

операцій. Проводячи господарські операції, банки активізують свою діяльність 

у сфері розвитку ринкових відносин. Водночас і господарська діяльність 

підприємств, установ, організацій дедалі більше залучається до сфери 

банківської діяльності. 

За цих умов великого значення набувають питання суто практичного 

характеру — питання бухгалтерського обліку в банках. У найширшому 

розумінні, облік — це мова бізнесу.  

Саме тому організація обліку має враховувати принципи діяльності 

банківських установ, а саме: 

 принцип прибутковості; 
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 принцип ризиковості банківських операцій; 

 принцип платності банківських ресурсів. 

Сфера користувачів банківської інформації доволі велика за обсягом. Так, 

до неї належать держава в особі Національного банку України (НБУ), податкові 

та інші контролюючі органи, безпосередньо керівництво банку, а також його 

інвестори та акціонери, вкладники і позичальники, банківські службовці та інші 

зацікавлені особи. 

Кожного цікавить потрібна саме йому інформація, причому в 

необхідному обсязі та у визначений час. Важливо, щоб ця інформація була 

якісною. 

Отже, бухгалтерський облік має подавати огляд операцій банку будь-

якому користувачеві. Більше того, усі операції мають відстежуватися з моменту 

їх початку і протягом усього періоду здійснення аж до включення до звітності. 

Лише достовірна інформація може слугувати надійним індикатором 

реального фінансового стану банку. 

Усе це переконливо доводить важливість бухгалтерської інформації. 

Тому, бухгалтерський облік є вирішальним чинником ефективного управління 

банком. 

Отже, дисципліна «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних 

банках» є одним із профілюючих у підготовці молодших спеціалістів з фінансів 

і кредиту. 

Навчальним планом передбачено 50 години лекційних і 42 години 

практичних занять. Цей курс є логічним продовженням дисциплін з обліку, які 

вивчалися на попередніх етапах підготовки спеціалістів зі спеціальності 

«Фінанси і кредит». 

Мета курсу: студенти мають оволодіти методикою бухгалтерського 

обліку основних банківських операцій на такому рівні, щоб по закінченні 

навчання вони змогли якнайкраще орієнтуватися в питаннях облікової політики 

банку і надалі адаптувати здобуті знання у процесі діяльності за фахом 

«Фінанси і кредит». 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
• знати:  

- етапи і план організації бухгалтерського обліку;  

- елементи організації бухгалтерського обліку в банках;  

- значення міжнародних стандартів для банків України;  

- організаційні основи аналітичного і синтетичного обліку в банках; 

- параметри аналітичного обліку;  

- структуру аналітичного рахунку;  

- цикл опрацювання облікової інформації; 

- види внутрішньобанківського контролю;  

- принципи бухгалтерського обліку банківських операцій;  

- основи організації податкового обліку та методику відображення в 

- податковій звітності фінансових результатів;  

- основні концептуальні положення ведення управлінського обліку; 
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- склад і зміст бухгалтерської звітності, терміни її подання та оприлюднення. 

•  уміти:  

- використовувати знання з обліку в банках для ведення обліку операцій і 

складання фінансової звітності;  

- формувати номери аналітичних рахунків;  

- пояснювати особливості податкового обліку в банках і його взаємозв'язок з 

фінансовим;  

- характеризувати фінансові звіти, які використовуються для донесення 

інформації до зацікавлених осіб;  

- робити висновки щодо фінансового становища банку та його спроможності 

працювати в умовах ринку;  

- використовувати аудиторські звіти. 
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 Тема 1. Система 

бухгалтерського обліку 

та звітності у  

комерційних банках 

 

 

 

 

1. Організація обліку в комерційних банках. 

2. Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення. 

3. Об'єкти обліку та бухгалтерські рахунки. 

4. План рахунків і принципи його побудови. 

5. Банківська документація. 

 

Після вивчення теми студенти  повинні знати: 

1. Необхідність ведення бухгалтерського обліку в банках України. 

2. Поняття бухгалтерського обліку та його суть. 

3. Особливості фінансового та управлінського обліку. 

4. Об'єкти бухгалтерського обліку, класифікацію бухгалтерських рахунків і 

методи реєстрації банківських операцій в бухгалтерських реєстрах. 

5. Принципи побудови плану рахунків і характеристику його основних 

розділів. 

6. Класифікацію банківської документації. 
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1. Організація обліку в комерційних банках 

 
Бухгалтерський облік банку можна визначити як систему 

реєстрування та підбиття підсумків операцій, виконуваних у банківському 

бізнесі, і з подальшим аналізом та перевіркою результатів і складанням 

відповідних звітів. 

Бухгалтерський облік є інформаційною системою, що надає фінансову 

інформацію про банк як суб’єкт господарської діяльності. 

Бухгалтерський облік є процесом визначення, вимірювання та 

передавання інформації економічного характеру. 

Бухгалтерські дані відіграють істотну роль, коли йдеться про 

функціонування в конкурентному середовищі за умов обмежених ресурсів. 

Система обліку являє собою сукупність процедур, що мають на меті 

фіксувати всі операції банку, а саме: 

- визначати зміст здійснених операцій і записувати їх; 

- описувати операції в часовому вираженні; 

- підбивати підсумки виконаних операцій згідно з принципами міжнародних 

стандартів обліку; 

- належним чином подавати операції з відповідними деталями. 

Бухгалтерський облік є важливим елементом структури внутрішнього 

контролю. Зокрема, на управлінські рішення істотно впливає бухгалтерська 

інформація щодо готівки, стану розрахунків, цінних паперів, якими володіє 

банк, депозитних операцій, валютних коштів, кредитних ресурсів та його 

кредитного портфеля. 

Бухгалтерська інформація базується на документах, які дають змогу 

простежити рух активів від моменту отримання дозволу на них та придбання до 

списання чи реалізації. Те саме стосується й пасивів — ідеться про часовий 

період від виникнення зобов’язань до їх погашення. Адже банк не може 

успішно функціонувати в конкурентному середовищі без відповідної системи 

щоденного обліку всіх своїх операцій і зобов’язань. Лише за такої умови 

керівництво цієї установи постійно відстежує всі аспекти її діяльності, а отже, і 

ризики, яким вона піддається. 

Отже, система бухгалтерського обліку має задовольняти такі вимоги: 

1. Актуальність - усі здійснювані банком операції слід щодня відображувати в 

балансі і в оборотно-сальдовій відомості. 

Значення: 

- банк і клієнти дістають актуальну інформацію; 

- у разі виявлення помилки клієнт може своєчасно подати рекламацію. 

2. Надійність - помилкових записів уникають завдяки автоматичному 

контролю та узгодженню. 

Значення: 

- скорочуються витрати на виправлення помилок, яких припустилися, на стадії 

завершення операцій в системі автоматизації банку (САБ); 

- не порушується впевненість клієнта в надійності банку. 
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3. Ефективність - між банківськими операціями, які приносять дохід, і 

витратами на їх проведення, має виконуватися певне співвідношення, що 

забезпечуватиме тривале функціонування банку. 

Значення: бухгалтерський облік у банку має бути раціонально організований і 

спрямований на те, щоб підтримувати й підвищувати конкурентоздатність 

банку. 

Система бухгалтерського обліку поряд з об’єктивними вимогами має 

відповідати й таким, що зафіксовані законодавчо та нормативними 

документами НБУ. 

Отже, бухгалтерський облік базується на певних правилах визначення, 

записування, класифікування та інтерпретування операцій або подій, 

пов’язаних із діяльністю банку.  

Метод бухгалтерського обліку складається з таких елементів: 

- документація та інвентаризація; 

- оцінка й калькуляція; 

- рахунки та подвійний запис; 

- бухгалтерський баланс і звітність. 

У процесі збирання даних бухгалтерського обліку застосовують 

специфічну термінологію. Наведемо визначення найважливіших термінів. 

Подія — це обставина (сукупність обставин), що має певні наслідки для банку. 

Господарська операція — це така подія, яка спричинюється до зміни в активах, 

зобов’язаннях і капіталі. Для відображення господарських операцій 

застосовують систему рахунків. 

Рахунок — це систематизовані записи, які відбивають вплив операцій та інших 

подій на конкретний актив, зобов’язання чи акціонерний капітал. Для кожного 

активу, зобов’язання, доходу, виду витрат та одиниці капіталу ведеться 

окремий рахунок.  

 

2. Фінансовий та управлінський облік: зміст і призначення 

 

Управління комерційним банком перш за все спрямоване на підтримку 

ліквідності, зниження банківських ризиків, максимізацію прибутку. 

У ринковій економіці бухгалтерський облік безпосередньо пов'язаний з 

процесом управління банком і є важливою складовою цього процесу. 

Бухгалтерський облік у банках —  це система збору, виміру, обробки та 

передачі користувачам інформації про стан та рух власного капіталу банку, 

його майна, залученого капіталу, кредитів та інших активів, про витрати та 

прибутки, фінансові результати, необхідної для прийняття оптимальних рішень. 

 Отже, банківський бухгалтерський облік — це інформаційна система для 

управління статутною діяльністю банку. 

Управління банком полягає в прогнозуванні основних параметрів 

розвитку банківського бізнесу. До елементів управління належать:  
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а) планування як процес визначення стратегічних та тактичних цілей 

розвитку банківського бізнесу;  

б) організація як процес вирішення структурної побудови банку, 

визначення функцій і характеру діяльності структурних підрозділів та 

делегування їм певних повноважень;  

в) контроль як процес вимірювання і оцінки реального стану виконання 

накреслених завдань порівняно з заданими параметрами, визначення відхилень 

та внесення коректив;  

г) управління персоналом — визначення потреби в кадрах, зарахування 

на посаду, підвищення кваліфікації тощо;  

д) мотивація — управління поведінкою людей з метою досягнення 

накреслених завдань. 

Таким чином, бухгалтерська інформація необхідна широкому колу 

користувачів — внутрішнім та зовнішнім для прийняття відповідних рішень. 

До внутрішніх користувачів належать: рада акціонерів, акціонери, 

власники, адміністрація, керівники різних рівнів менеджменту. Власникам 

інформація необхідна для того, щоб об'єктивно оцінити розмір свого капіталу; 

адміністрації — з метою управління. 

Зовнішні користувачі — це інвестори, потенційні кредитори банку, а 

також органи державного управління, нагляду, регулюючі та податкові органи. 

Їм інформація потрібна для прийняття рішення: чи варто придбати акції банку; 

стати його вкладником; надавати йому позики; попереджувати негативні явища 

в діяльності банку з метою своєчасної санації, запобігання загрози банкрутства 

чи пом'якшення його наслідків для вкладників і клієнтів банку; для формування 

грошово-кредитної політики. Наявність інформації про фінансовий стан банку 

дозволяє безпосередньо впливати па його діяльність. 

Методологічно та організаційно бухгалтерський облік поділяється на 

фінансовий і управлінський.  

Фінансовий облік — це сукупність правил і процедур, які забезпечують 

підготовку, публікацію інформації про результати діяльності банку та його 

фінансовий стан згідно з вимогами чинного законодавства і стандартів 

бухгалтерського обліку. Користувачами такої інформації можуть стати будь-які 

фізичні чи юридичні особи, в тому числі зовнішні щодо банку: вкладники, 

кредитори, податкові органи та ін. 

Таким чином, фінансовий облік — це комплексний системний облік 

статутної діяльності банку.  

Вимоги щодо організації фінансового обліку:  
1) цілісне, повне і безперервне відображення всіх банківських операцій, 

що виконані за звітний період;  

2) складання фінансової звітності. 

Фінансова звітність дозволяє узагальнити дані фінансового обліку. 

Інформація, відображена у фінансових звітах, не вважається комерційною 

таємницею. Вона служить основою для з'ясування стану ліквідності, 
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прибутковості банку; для визначення основних факторів, що впливають на 

прибутковість діяльності; для розрахунку податків. 

Введення фінансового обліку є обов'язковим для всіх суб'єктів 

господарської діяльності. 

Управлінський облік, що іноді називається виробничим обліком, чи 

обліком витрат, являє собою процес збору і підготовки інформації, необхідної 

менеджерам для планування, аналізу, контролю та оцінки поточної діяльності 

банку за різними критеріями.  

На відміну від фінансового управлінський облік не є обов'язковим та не 

регламентується законодавчими актами чи національними стандартами. Кожен 

банк самостійно організовує управлінську бухгалтерію, визначає методи її 

функціонування. 

 
Підстава Фінансовий облік Управлінський облік 

На кого 

зорієнтований  

Державні регулюючі та контролюючі 

органи, акціонери або власники банку, 

клієнти банку, керівництво банку  

Керівництво банку  

Яка інформація 

потрібна  

Інформація про підсумки роботи за рік  Оперативна, щоденна 

інформація, прогнозування  

Форми і період 

звітності  

Зовнішньо-регламентовані форми і 

період звітності  

Форми і період звітності 

регламентуються кожним 

банком самостійно  

 

3. Об'єкти обліку та бухгалтерські рахунки 
 

Предметом бухгалтерського обліку в комерційному банку виступають 

банківські операції, які випливають зі статутної діяльності банку: 

розрахункові операції, депозитні операції, операції з цінними паперами, 

позичкові операції, операції з касового обслуговування бюджетних рахунків, 

операції з основними засобами банку, валютні та ін. Виконання таких 

операцій має вплив на результати діяльності банку. 

Сама по собі банківська операція є досить складним фактом 

господарської діяльності банку. Це обумовлює необхідність класифікації 

операцій за певними ознаками і виділення в їх складі об'єктів, які підлягають 

реєстрації в бухгалтерських книгах і відображенню в звітності.  

Так, наприклад, депозитні операції можна класифікувати за суб'єктами, 

видами, строками депозитів. Операції з цінними паперами класифікуються за: 

видами операцій, видами цінних паперів, емітентами та іншими ознаками. 

У бухгалтерському обліку кожному об'єкту відповідає рахунок.  

Рахунок — це основна одиниця зберігання інформації в 

бухгалтерському обліку, інструмент, який реєструє, накопичує і зберігає 

інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень. 

Реєстрування інформації в бухгалтерському обліку банку досягається 

шляхом застосування методу подвійного запису, що випливає з принципу 
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подвійності. Згідно з методом подвійного запису кожен запис-реєстрація 

відображається за двома рахунками: за дебетом одного рахунку і одночасно за 

кредитом іншого. Сума записів за дебетом повинна дорівнювати сумі записів за 

кредитом. 

Система відображення інформації в бухгалтерському обліку ґрунтується 

на тому, що для функціонування, здійснення статутної діяльності банку 

потрібні кошти, тобто економічні ресурси. Ці кошти формуються за рахунок 

внесків (паїв) засновників (власників) банку в грошовій або майновій формі.  

Це явище можна відобразити з допомогою рівняння: 

 

Економічні ресурси (кошти) = Увесь капітал (засоби, власність). 

 

Згідно з прийнятою у вітчизняній бухгалтерській практиці термінологією 

економічні ресурси розглядаються як активи, а весь капітал — як пасиви. 

Отже, 

 

Активи = Пасиви, 

 або 

Активи = Заборгованість + Капітал 
 

Це рівняння відображає фінансовий стан банку (підприємства).  

Під фінансовим станом розуміють наявність економічних ресурсів, 

що належать банку, і весь капітал, який протистоїть їм, на певний 

момент часу. 

Активи — це ресурси, що контролюються установою, які набуто в 

результаті попередніх операцій і які повинні принести дохід чи іншу 

економічну вигоду в майбутньому. Іншими словами, це економічні ресурси, 

що перебувають у розпорядженні банку, використання яких, ймовірно, 

принесе в майбутньому дохід. 

У банківському балансі активи виступають у вигляді основних засобів, 

готівки в національній або іноземній валюті в касі банку, заборгованості за 

позичками, цінних паперів, які знаходяться в портфелі банку та ін. 

Зобов'язання (залучений капітал) — це кредиторська заборгованість 

підприємства, що виникла внаслідок попередніх операцій і яка мас бути 

погашена у визначений термін. Зобов'язання банку передбачають 

зменшення доходів, які пов'язані з придбанням активів або отриманням 

послуг від інших осіб внаслідок раніше проведених операцій. Зобов'язання 

включають: залишки грошових коштів на поточних рахунках, вклади, боргові 

зобов'язання банку (векселі, облігації, що емітовані банком) та ін. 

Власний капітал — це різниця між активами та зобов'язаннями, 

тобто частина активів, яка сформована за рахунок власних джерел банку. 

Вона показує частку власника в активах банку. Для товариства — це капітал 

партнерів; для акціонерної компанії — акціонерний капітал. До рахунків 

капіталу належать: сплачений зареєстрований статутний капітал банку, емісійні 

різниці, резерви банку та ін. 
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Капітал — це заявка власника на активи компанії. Це засоби, які 

залишаться власнику, якщо він погасить заборгованість за зобов'язаннями. З 

наведеного вище рівняння: 

 

Капітал = Активи - Зобов'язання. 

 

Для поточного обліку банківських операцій в бухгалтерському обліку 

банку використовується система рахунків фінансового обліку.  

Для графічного зображення рахунку використовується Т-подібна модель 

рахунку (його структура подібна до букви Т). 

Т-рахунок складається з трьох елементів: найменування (номера) рахунку; 

лівого боку — дебет; правого боку — кредит. 

Модель виглядає так: 

Номер рахунку 

Найменування рахунку 

 

Дебет                                                          Кредит 

 

Усі пасивні рахунки мають кредитовий залишок, усі активні рахунки — 

дебетовий залишок (сальдо). 

За пасивними рахунками сальдо на кінець дня визначається за формулою: 

Сальдо на кінець дня = Кредитове сальдо на початок дня +  

Обіги кредитові - Обіги дебетові. 
 

За активними рахунками сальдо на кінець дня визначається формулою: 

Сальдо на кінець дня = Дебетове сальдо на початок дня +  

Обіги дебетові - Обіги кредитові. 

 

Наприклад:  
Залишок на початок дня грошової готівки в касі складає 50000 грн., сума 

надходжень протягом дня — 54000 грн., виплати з каси — 35000 грн. Знайти 

залишок грошової готівки на кінець дня. 

Модель Т-рахунку можна наочно проілюструвати на прикладі рахунку 

«Банкноти та монети в касі банку». В лівій частині відображений залишок у 

гривнях грошової готівки в касі банку на початок дня, а також перераховані 

надходження грошей в касу (при цьому в дужках вказується номер касової 

операції), а в правій — виплати з каси банку: 

 

Банкноти та монети в касі банку 
   Дебет   «Банкноти та монети в касі банку»  Кредит 

Сальдо  50000    

(1)  36000  (4)  10000  

(2)  14000  (5)  25000  
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(3)  4000 

 

  

   

   

   

   
Обіг  54000  Обіг  35000  

Сальдо  69000     

 

Підсумки операцій за день відображають обіги за рахунком.  

У нашому прикладі сальдо на кінець дня становить 69000 грн. і 

відображало суму готівкових грошей в касі банку на кінець дня (50000 + 54000 

- 35000 = 69000). 

 

 

4. План рахунків і принципи його побудови 
 

Одним з ключових елементів національної системи бухгалтерського 

обліку є план рахунків, завдяки якому досягається систематизація 

бухгалтерських рахунків.  

План рахунків — це систематизований перелік рахунків 

бухгалтерського обліку, що використовується для реєстрації банківських 

операцій.  

У структурі плану рахунків (рис. 1.1.) можна виділити три частини, які 

логічно пов'язані між собою: 

— балансова частина; 

— частина доходів і витрат; 

— позабалансова частина. 

Бухгалтерські рахунки в плані рахунків згруповані в дев'ять класів. 
Балансова частина об'єднує перші п'ять класів. На підставі цих класів 

складається балансовий звіт комерційного банку. Друга частина включає класи 

доходів і витрат. На підставі рахунків цих класів складається звіт про прибутки 

та збитки. Третя частина містить клас позабалансових рахунків (9 клас). 

Восьмий клас містить рахунки для ведення управлінського обліку.  

Рахунки управлінської бухгалтерії використовуються для визначення 

собівартості банківських продуктів, а також ефективності праці окремих 

підрозділів або центрів відповідальності тощо. Вони дозволяють накопичити 

інформацію для прийняття тактичних і стратегічних рішень менеджерами та 

керівництвом банку. 
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Рис.1.1 Структура плану рахунків 

 

 

Кожний клас включає рахунки II, III і IV порядку. Усі вони належать до 

синтетичних і відрізняються ступенем деталізації інформації про об'єкт обліку. 

Наприклад, перший клас називається «Казначейські та міжбанківські операції». 

У ньому обліковуються казначейські та міжбанківські операції комерційних 

банків. Деталізація рахунків II порядку здійснюється за видами казначейських 

та міжбанківських інструментів, які можуть використовуватись банком. 

Наприклад, до казначейських інструментів належать: 

— готівкові кошти — рахунок № 10; 

— дорогоцінні метали (монетарні)—рахунок № 11; 

— кошти у Національному банку України — рахунок № 12; 

— казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ — рахунок № 14 

та ін.  

До міжбанківських інструментів належать операції між комерційними 

банками: 

— кореспондентські рахунки, які включають рахунки № 15 «Кошти в інших 

банках», № 16 «Кошти інших банків»; 

— депозити до запитання та строкові депозити; 

— кредити, операції РЕПО та ін. 
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Рахунки III і IV порядку деталізують інформацію про види казначейських 

та міжбанківських інструментів за конкретними ознаками. Так, деталізація 

рахунку № 10 «Готівкові кошти» за рахунками III порядку здійснюється за 

ознакою «Вид готівкових коштів (банкноти та монети, дорожні чеки)». Рахунки 

IV порядку до цього рахунку виділяються за ознакою «Місцезнаходження 

готівкових коштів». Наприклад, на рахунку № 1001 враховуються банкноти та 

монети в касі банку, на рахунку № 1007 — банкноти та монети в дорозі. 

Рахунки в плані рахунків розташовуються за принципом зростання 

номерів рахунків. Кожний клас включає як активні, так і пасивні рахунки. 

Нумерація рахунків II, III і IV порядку здійснюється додаванням одного знака 

(від 0 до 9) з правого боку відповідно до рахунків І, II і III порядку. 

Рахунки І порядку — однозначні (клас); 

Рахунки II порядку — двозначні (розділ); 

Рахунки III порядку — тризначні (група); 

Рахунки IV порядку — чотиризначні (рахунок). 

Рахунки І порядку повторюють найменування класу. Кожному класу 

протистоїть рахунок І порядку, найменування якого дублює найменування 

класу. 

У складі класів можна виділити розділи. Кожному розділу протистоїть 

рахунок II порядку однойменної назви. Розділи формуються за такими 

критеріями: статті (рахунки) активів — активи розташовуються за ступенем 

зменшення ліквідності, від високоліквідних до неліквідних, а статті (рахунки) 

пасивів — за видами обов'язків, від короткострокових до довгострокових, а 

усередині видів — за строками і контрагентами. 

Таким чином, у плані рахунків застосовується десятинна система 

кодування рахунків; при цьому перша цифра означає клас плану рахунків, 

друга — розділ у класі, третя — групу у розділі, четверта — номер рахунку в 

групі. 

Наприклад, рахунок № 1200 «Коррахунок у Національному банку 

України» означає, що це — рахунок IV порядку, є першим у першій групі 

рахунків, розташований у першому класі та належить до третього розділу. 

Правильне розуміння ознак, які покладено в основу групування рахунків 

усередині розділів та класів, у подальшому полегшить проведення аналізу 

банківської діяльності. 

У першому класі обліковуються казначейські та міжбанківські операції 

комерційних банків. 

 У другому класі відображаються операції з усіма категоріями клієнтів, 

крім банків, зокрема, операції за розрахунками; наданими кредитами та 

залученими депозитами; довірчі операції, операції РЕПО з клієнтами та ін.  

У третьому класі відображаються два різних типи операцій. До першого 

типу належать операції з цінними паперами. До другого типу належать операції 

за іншими розрахунками. До їх складу відносять господарчі операції 

комерційних банків. Це операції з малоцінними і швидкозношуваними 
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предметами та матеріалами, операції з обліку дебіторської та кредиторської 

заборгованості.  

У четвертому класі зосереджені групи рахунків, які призначені для 

узагальнення інформації про наявність та рух належних банку основних засобів 

та їх зношення, нематеріальних активів, вкладень в інші активи 

довгострокового характеру, такі як капітальні вкладення та ін. 

У п'ятому класі обліковується капітал банку.  

У шостому і сьомому класах відображені операції, які пов'язані з 

формуванням доходів, а також витрати, які виникають під час діяльності 

комерційного банку.  

Рахунки восьмого класу призначені для відображення операцій 

управлінського обліку. Треба зазначити, що в Україні до останнього часу 

управлінський облік не набув такої ваги, як у міжнародній практиці, де він 

використовується як важливіший інструмент управління витратами банків. 

Вітчизняним комерційним банкам у світлі нової концепції бухгалтерського 

обліку належить розробити методологію і методику ведення управлінського 

обліку. 

Дев'ятий клас призначений для відображення позабалансових операцій.  

Особливості плану рахунків полягають у наступному. 

1. Мультивалютність. План рахунків забезпечує мультивалютний облік 

операцій. Операції в іноземній валюті обліковуються на тих самих рахунках, 

що й операції в гривнях. Зв'язок між операціями в іноземній і національній 

валютах забезпечують технічні рахунки: рахунок валютної позиції; рахунок 

гривневого еквівалента валютної позиції. 

2. Подвійний запис операцій за позабалансовими рахунками. 

3. У плані рахунків передбачена наявність управлінського обліку. 

4. Нові вимоги до аналітичного обліку . 

Вся сукупність бухгалтерських рахунків може бути поділена на дві групи:  

 балансові; 

 позабалансові. 

Балансові рахунки бувають постійними і тимчасовими. 

Постійні балансові рахунки мають залишок на кінець звітного періоду. 

На їх основі складається баланс банку. Серед них виділяють такі групи 

рахунків: 

— рахунки активів; 

— рахунки зобов'язань; 

— рахунки власного капіталу. 

Рахунки активів — це активні рахунки, які відображають наявність та 

зміни різноманітних активів банку. 

Рахунки зобов'язань — це пасивні рахунки, які відображають наявність 

та зміни заборгованості банку. Виділяють короткострокову та довгострокову 

заборгованість. 

Рахунки власного капіталу — це також пасивні рахунки, які 

відображають зміну власного капіталу банку за звітний період. 
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У складі балансових рахунків виділяють: 

— контрпасивні рахунки (активні); 

— контрактивні рахунки (пасивні). 

За своїм характером контрпасивні рахунки активні. До них належать, 

наприклад, рахунки № 5041 «Збитки минулого року, що очікують 

затвердження», № 2511 «Технічний рахунок для перерахування коштів 

Державного бюджету України». 

Контрактивні рахунки — пасивні. До них належать, наприклад, 

рахунки № 2400 «Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам» 

та № 4409 «Знос операційних основних засобів». 

Особливість цих рахунків полягає в тому, що в балансі контрактивні 

рахунки відображаються в складі активів, а контрпасивні — в складі пасивів зі 

знаком мінус. Така методика дозволяє достовірно оцінювати окремі статті 

активів та пасивів. Так, у балансі рахунок «Знос операційних засобів» 

відображається в складі активів після рахунку «Операційні основні засоби». 

 

5. Банківська документація 
 

Усі банківські операції відображаються в обліку тільки при наявності 

документального підтвердження.  

Банківські документи — це письмове розпорядження клієнта чи 

відповідального працівника банку на проведення грошово-розрахункової 

операції або іншої операції в банку.  
За призначенням вони поділяються на розпорядчі, тобто такі, що містять 

дозвіл на виконання операції, і виконавчі. Документи надходять до банків від 

підприємств і установ, інших банків, а також складаються безпосередньо в 

банку і містять необхідну інформацію про характер операції, що дає змогу 

перевірити її законність і здійснити банківський контроль. 

Таким чином, документ є письмовим підтвердженням виконання 

операції та підставою для відображення її в бухгалтерському обліку. 

Документ, який засвідчує операцію, називається первинним. На підставі 

первинних документів можуть складатися зведені документи. 

Сукупність документів, що використовуються банком для ведення 

бухгалтерського обліку і контролю, складає банківську документацію. 

Документи за змістом операцій поділяються на: 

- касові; 

- меморіальні; 

- позабалансові та ін.  

Касовими документами оформлюються операції з приймання і видачі 

готівки. Вони діляться на приходні та видаткові. До приходних належать 

оголошення на внесення готівки в касу банку, приходний касовий ордер тощо; 

до видаткових — грошовий чек на отримання готівки і видатковий касовий 

ордер. 
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Меморіальні документи використовуються для безготівкових 

перерахувань за рахунками. Це розрахункові документи, що надаються банку 

клієнтами (платіжні доручення, вимоги-доручення, розрахункові чеки), 

меморіальні ордери та ін. 

До позабалансових документів належать приходні та видаткові 

позабалансові ордери. Цими документами оформлюються приймання та видача 

коштовностей і документів, що зберігаються в касі та сховищі. 

Для складання документів використовуються стандартні бланки 

встановленого зразка, виготовлені друкарським способом. Широко 

застосовується складання грошово-розрахункових документів на електронно-

обчислювальних машинах. Класифікація банківських документів наведена на 

рисунку 1.2. 

 Кількість примірників документів повинна бути достатньою для 

відображення операції в обліку за всіма особовими рахунками всіх сторін-

учасників, що беруть участь у виконанні банківської операції.  

Банківські документи включають дані, які називають реквізитами. 

 

 
Рис. 1.2. Класифікація банківських документів 

 

До обов'язкових реквізитів відносять: 
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— назву установи банку; 

— дату здійснення операції; 

— зміст операції; 

— суму операцій; 

— підписи відповідальних осіб. 

Інші реквізити документа залежать від виду операції. 

 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення бухгалтерського обліку. 

2. У чому полягає суть фінансового обліку? 

3. Розкрийте призначення і суть управлінського обліку. 

4. Назвіть елементи методу бухгалтерського обліку.  

5. Що розуміють під господарською операцією? 

6. Дайте визначення банківських документів? 

7. Хто є користувачами облікової інформації? 

8. надайте характеристику Плану рахунків бухгалтерського обліку? 

9. Яку роль відіграє бухгалтерський облік у системі управління банком? 

10. Дайте визначення активів, зобов’язань та власного капіталу? 
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Тема 2. Облік  

власного капіталу 

 

 

 

 

 

1. Формування власного капіталу банку. 

2. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу 

банку. 

 

Після вивчення теми студенти  повинні знати: 

1. Поняття власного капіталу. 

2. Функції які виконує власний капітал. 

3. Джерела формування власного капіталу. 

4. Систему рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу 

банку. 
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1. Формування власного капіталу банку 

 

Власний капітал (кошти) банку - це грошові кошти, внесені 

акціонерами (засновниками банку), а також кошти, утворені в процесі 

подальшої діяльності банку. 

Власний капітал комерційного банку виконує певні функції: 

 захисна (власний капітал слугує насамперед для страхування інтересів 

вкладників і кредиторів банку, а також для покриття поточних збитків від 

банківської діяльності); 

 забезпечення оперативної діяльності (є другорядною для власного 

капіталу банку. Ця функція відчутна на перших кроках діяльності банку, 

коли за рахунок власного капіталу формується його інфраструктура і 

розгортається діяльність (фінансується придбання комп'ютерної та 

оргтехніки, будівництво (оренда) офісів тощо); 

 регулююча (через фіксацію розміру власного капіталу регулюючі органи 

впливають на діяльність банку в цілому); Багатофункціональне 

призначення власного капіталу робить його неоднорідним за складом. 

Джерелами формування капіталу банку можуть бути: 

 Статутний капітал банку, який у свою чергу формується з 

акціонерного або приватного капіталу під час організації нового банку шляхом 

акумулювання  внесків засновників чи випуску і реалізації акцій.  

 Резервний фонд комерційного банку - це грошові ресурси, що 

резервуються    банком   для   забезпечення    непередбачених   витрат, покриття   

збитків    від   банківської   діяльності,   а   також   виплати дивідендів на 

привілейовані акції. Наявність коштів у ньому забезпечує стійкість 

комерційного банку, зменшує вірогідність його банкрутства. 

  Спеціальні фонди (фонд основних коштів, фонд переоцінки основних 

засобів тощо) призначені для виробничого та соціального розвитку банку. 

Порядок формування і використання цих коштів визначається статутними 

документами банку.  

  Нерозподілений прибуток – джерело внутрішнього походження. 

Створюється як залишок прибутку після виплати дивідендів, відрахувань до 

резервного та інших фондів. 

Розмір власного капіталу комерційного банку залежить від таких 

факторів: 

 рівня мінімальних вимог НБУ до статутного фонду (це мінімальний 

розмір статутного фонду, який потрібно бути сплатити); 

 специфіки    клієнтури.    За    значної    кількості     невеликих вкладників 

власних коштів потрібно буде менше ніж за наявності великих 

вкладників; 

 характеру активних операцій. Наявність значного обсягу ризикованих 

операцій потребує відносно більшого розміру власного капіталу. 
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2. Система рахунків для обліку операцій з формування 

статутного капіталу банку 

 

Статутний капітал банку формується шляхом випуску і продажу акцій 

його учасникам — юридичним і фізичним особам. Відповідно до цього 

розробляється методика відображення операцій з формування статутного 

капіталу банку. 

У процесі діяльності банку статутний капітал може зменшуватися за 

умови зменшення кількості його учасників. Як збільшення, так і зменшення 

статутного капіталу відбувається лише за рішенням загальних зборів учасників 

з обов'язковою наступною реєстрацією змін у Національному банку України та 

в Комісії з цінних паперів і фондового ринку при Кабінеті Міністрів України. 

Ці установи контролюють також, щоб статутний капітал формувався тільки за 

рахунок власних (а не позичених чи залучених) коштів учасників, як правило, з 

прибутку та спецфондів, накопичених з цією метою. 

Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на пасивному 

балансовому рахунку № 500 «Зареєстрований статутний капітал банку», який 

має два субрахунки: № 5000 «Сплачений зареєстрований статутний капітал 

банку» і № 5001 «Несплачений зареєстрований статутний капітал банку». 

Аналітичний облік ведеться в розрізі акціонерів банку. 

Крім того, для обліку операцій, пов'язаних з рухом коштів з формування 

статутного капіталу — випуском (емісією) акцій, їх продажем, скуповуванням, 

нарахуванням емісійних різниць та дивідендів,— використовуються ще й такі 

рахунки: 

№ 3530 «Несплачений статутний фонд»; 

№ 3630 «Внески за незареєстрованим статутним фондом»; 

№ 5010 «Емісійні різниці»; 

№ 3120 «Власні акції балансу в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів»; 

№ 6203 «Результат від торгівлі цінними паперами»; 

№ 3631 «Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди». 

Контрольні запитання 

1. Дайте визначення власного капіталу? 

2. Розкрийте функції власного капіталу комерційного банку. 

3. Назвіть джерела формування власного капіталу? 

4. Назвіть фактори від яких залежить розмір власного капіталу. 

5. Назвіть джерела формування статутного капіталу банку. 

6. Дайте характеристику синтетичному обліку статутного капіталу. 
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Тема 3. Облік 

касових операцій 

 

 

 

 

1. Принципи організації касової роботи. 

2. Документообіг і облік за операціями кас щодо приймання готівки. 

3. Документообіг і облік операцій видаткових кас. 

4. Порядок організації вечірніх кас та інкасацію грошової виручки.  

5. Правила виконання касових операцій 

 

Після вивчення теми студенти  повинні знати: 

1. Принципи організації касової роботи. 

2. Документообіг і облік за операціями кас щодо приймання готівки. 

3. Документообіг і облік операцій видаткових кас. 

4. Порядок організації вечірніх кас та інкасацію грошової виручки. 
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1. Організація роботи касового апарату банку 

 

Касові операції банку становлять доволі великий обсяг роботи і 

характеризують одну із головних функцій банку. Більше того, контроль стану 

ринку операцій з готівкою, що покладений на банківську систему, є однією із 

важливих передумов поліпшення економічної ситуації в Україні. 

Банки, здійснюючи 

своєчасне касове 

обслуговування 

контрагентів (клієнтів), 

забезпечують тим самим 

збереження їхніх грошових 

коштів, а також сприяють 

додержанню емісійно-

касової дисципліни. 

Усі підприємства, 

організації та установи 

незалежно від форми 

власності та видів 

діяльності, а також особи, 

  

що є суб’єктами підприємницької діяльності і мають поточний рахунок в банку, 

зобов’язані зберігати свої грошові кошти в установах банків. 

З врахуванням потреб вони можуть одержати готівку з установ банку в 

свої каси для розрахунків. Підприємства можуть мати у своїй касі готівку в 

межах лімітів залишку готівки в касі.  

Для проведення касових операцій у банку створюється структурний 

підрозділ — касовий апарат.  

Касовий апарат проводить прийом і видачу готівки, а також здійснює весь 

супутній обсяг операцій, як то перерахунок інкасованої виручки, розмін 

грошових купюр і обмін їх на монету, оформлення і видачу грошових чекових 

книжок. 

Операційна каса — це структурний підрозділ банків, який проводить 

операції з касового обслуговування клієнтів. Залишок грошей в операційній касі 

обмежений граничним розміром, що визначається за узгодженням з відповідною 

установою Національного банку залежно від обсягу готівкового обороту банку 

та умов його роботи. 

Операційна каса може включати окремі види кас, а саме: прибуткову, 

видаткову, вечірню, перерахункову грошової виручки. Як правило, основний 

обсяг готівки в системі комерційних банків проходить через прибутково-

видаткові каси. 

Робота касового апарату проводиться в окремих, спеціально оснащених 

приміщеннях — касах. 
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Для зберігання готівки операційної каси в комерційних банках 

призначаються грошові сховища. У грошових сховищах також зберігаються 

кошти резервних фондів Національного банку України, іноземна валюта, 

золото (дорогоцінні метали), інші цінності. 

Кожна окрема шафа, металевий 

стелаж, полиця, на яких розміщено 

гроші (цінності) у грошовому 

сховищі замикаються завідуючим 

касою. Ключі зберігаються у 

грошовому сховищі в окремій шафі. 

Облік прийнятих у сховище 

грошових білетів, монет та інших 

цінностей ведеться в книзі обліку 

готівки операційної каси та в книзі 

обліку грошей у резервних фондах. 

Відповідальним за зберігання 

грошей (цінностей), що перебувають 

у грошових сховищах є керівник комерційного банку, його головний бухгалтер 

та завідуючий касою. 

Кожен із цих працівників має окремий ключ від грошового сховища та 

особисту печатку. Саме цими трьома ключами відчиняються і замикаються 

грошові сховища, а наявність трьох печаток свідчить про опечатування 

сховища. Перед закриттям сховища вони мають перевірити відповідність 

фактичної наявності резервних фондів операційної каси даним бухгалтерського 

обліку і залишкам, зазначеним у книзі обліку готівки операційної каси та книзі 

обліку грошей у фондах. Вони також перевіряють, чи всі цінності, що 

підлягають зберіганню у сховищі, занесені до сховища. Підписи відповідальних 

осіб підтверджують правильність залишків, виведених у книгах.  

Опечатування грошового сховища по закінченні робочого дня 

проводиться в присутності представника відділу охорони банку. Про 

приймання опечатаного грошового сховища він розписується в контрольному 

журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування 

грошових сховищ, попередньо звіривши відбитки печаток з їх зразками. 

Контрольний журнал на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та 

опечатування грошових сховищ, зберігається в завідуючого касою. 

Перед відкриттям грошових сховищ відповідальні працівники у 

присутності представника охорони перевіряють чи нема пошкоджень дверей, 

замків тощо, після чого розписуються у контрольному журналі на осіб, які 

допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ про 

прийняття від охорони відбитків печаток, якими опечатані сховища. 

Протягом робочого дня сховища, сейфи і шафи повинні бути замкнені на 

ключі, а при наявності в них цінностей, крім того, опечатані печатками осіб, 

відповідальних за схоронність цінностей. 
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До всіх грошових сховищ, сейфів, металевих шаф, в яких зберігаються 

гроші і цінності, банк має дублікати ключів. Ключі вкладаються в пакет, який 

обшивається тканиною і опечатується печатками трьох службових осіб, 

відповідальних за зберігання цінностей. Разом із супровідним листом, 

підписаним тими ж особами, пакет передається на зберігання до відділу 

безпеки комерційного банку або до найближчої установи банку. 

При організації роботи кас комерційних банків, касири забезпечуються 

металевими печатками, які необхідні для опломбовування пачок з грошовими 

білетами, мішків з монетою (кліше). На них, а також на печатках 

відповідальних за зберігання грошей у касі і інших працівників банку 

проставляється відбиток найменування банку (номера за електронною 

поштою), порядкового номера печатки (кліше). 

Усі печатки, ключі, кліше, іменні штампи реєструються в спеціальному 

журналі, який ведеться керівником або особою, що визначається за його 

письмовим розпорядженням (крім касира і завідувача каси). 

Працівники обліково-операційного апарату здійснюють перевірку всіх 

розрахунково-грошових документів і забезпечують відображення операцій за 

рахунками бухгалтерського обліку. Цей апарат очолює головний бухгалтер 

банку. Саме на головного бухгалтера, який підпорядковується безпосередньо 

керівникові банку, покладено контроль за використанням коштів, незалежно від 

джерела їх формування. Обліково-операційний апарат банку працює за 

принципом відповідальних виконавців. 

За операційними працівниками закріплюється ведення відповідних 

рахунків, у тому числі і поточних рахунків контрагентів. Конкретні обов’язки 

працівників обліково-операційного апарату визначаються головним 

бухгалтером банку. 

 

2. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами 
 

Готівка приймається за такими документами: оголошення на внесення 

готівки, повідомлення, прибуткові касові ордери. 

За оголошенням на внесення готівки приймаються гроші від суб’єктів 

господарської діяльності для зарахування внесених сум на їхній поточний 

рахунок, а також від громадян до вкладів (про що робиться запис у вкладній 

книжці). 

Платежі від населення приймаються за повідомленням. Всі інші 

надходження, в тому числі і від працівників банку, оформлюються 

прибутковими касовими ордерами з видачею підписаних касиром копій 

прибуткових ордерів з відбитком їх печатки. 

Найбільша сума готівки проходить через касу банку за оголошенням на 

внесення готівки. По суті, даний прибутковий документ складається з трьох 

окремих документів, а саме: оголошення, квитанції і ордера. 

Відповідальні працівники (операціоністи) перевіряють наявність 

реквізитів (назва установи — здавача грошей, сума цифрами і прописом, номер 
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поточного рахунку), після чого оголошення з квитанцією і ордером передається 

до каси. Далі касир виконує свої контрольні функції, перевіряючи наявність і 

тотожність підписів операційних працівників, звіряючи їх із зразками, що є у 

нього. Викликаючи особу, яка вносить гроші, поаркушним перерахуванням 

приймає їх. 

В обов’язковому порядку касир звіряє суму, вказану у прибутковому 

документі з сумою, фактично виявленою при перерахуванні. У разі 

відповідності цих сум, касир підписує і ставить печатку на квитанції і повертає 

її особі, яка здавала гроші, а об’яву залишає у себе як документ, що засвідчує 

факт приймання грошей. Ордер повертається відповідальному працівнику, який 

веде касовий журнал. 

Після здійснення всіх записів відповідно до ордерів, за особовими 

рахунками контрагентів, оголошення передаються власникам рахунків разом із 

виписками з їх поточних рахунків. Наявність ордерів дає змогу клієнтам 

слідкувати за правильністю записів, проведених за їх поточними рахунками. 

Впродовж операційного дня суми прийнятих грошей реєструються в касовому 

журналі. 

За різних причин фактична сума готівки, що пред’явлена до 

перерахування і здачі в установу банку може не відповідати сумі, зазначеній в 

оголошенні на внесення готівки. При виявленні розбіжностей касир пропонує 

здавачу переписати даний прибутковий документ, вказавши у ньому суму, що 

фактично виявлена при поаркушному перерахуванні. У даному випадку, 

первісний документ касир перекреслює і на звороті квитанції до нього записує 

суму, що фактично виявлена при перерахуванні. Повний документ (оголо-

шення, квитанція і ордер) передаються назад операційному працівнику, який 

викреслює в касовому журналі попередню суму і записує нову, за умови, що 

здавальник переписав документ, який знову надсилається до каси. 

Якщо ж клієнт, оформивши оголошення на внесення готівки, гроші до 

каси не вніс, то документ також повертається операційним працівникам до 

з’ясування. Причина вказується на квитанції за підписом керівника і головного 

бухгалтера, що дає право викреслити в касових журналах зазначені суми, а 

прибуткові документи знищити. 

Впродовж дня касири згідно з прибутковими грошовими документами 

ведуть облік прийнятих і зданих грошових сум в окремій Книзі обліку 

прийнятих і виданих грошей (цінностей), а наприкінці операційного дня 

складають Довідку касира прибуткової каси про суму прийнятих грошей та 

кількість прибуткових документів, що поступили до каси, звіряючи загальну 

суму за довідкою з фактичною сумою наявних грошей. Елементом 

внутрішнього банківського контролю за проведенням касових операцій є те, що 

довідка не тільки підписується касиром, але і обороти звіряються з записами в 

касових журналах операційних працівників. Важливість контролю полягає в 

тому, що звірка оформлюється підписами касира в касових журналах і, 

відповідно, операційних працівників на довідці касира. 
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Прийняті за операційний день гроші касир формує у пачки і разом із 

прибутковими документами і довідкою касира прибуткової каси здає завідувачу 

під розписку в книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей), який 

звіряє суму готівки і кількість прибуткових документів із записами за довідкою 

касира і підписує довідку. 

Наведена схема документообігу дає підставу вважати, що ведення книги 

обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) також є елементом 

внутрішньобанківського контролю при здійсненні касових операцій. 

Готівка, що надійшла до закінчення операційного дня, 

оприбутковується до операційної каси і зараховується на відповідні поточні 

рахунки контрагентів або синтетичні балансові рахунки за балансом 

комерційного банку у той самий робочий день. 
 

3. Документообіг і облік операцій видаткових кас 
 

Основним документом для одержання готівки є грошовий чек 

встановленої форми. За внутрішньобанківськими операціями використовується 

видатковий касовий ордер.  
В оформленні видаткових касових операцій, крім відповідального 

виконавця і касира, з метою безпеки і захисту документообігу, бере участь 

контролер видаткових операцій. 

Для проведення видаткових операцій, завідувач касою видає касирам під 

звіт готівку під розписку в книзі прийнятих і виданих грошей (цінностей). 

Щоразу після одержання суми в підзвіт та сплати видаткових документів, касир 

видаткової каси проводить відповідні записи в книзі обліку прийнятих і виданих 

грошей (цінностей), вказуючи кількість проведених документів і залишок 

підзвітних сум. 

Відповідальний працівник, приймаючи чеки та інші документи на 

одержання готівки, перевіряє наявність необхідної суми на поточному рахунку 

клієнта і достовірність самого чека, зіставляє підписи, печатку і номер чеку із 

зразками, поданими до банку. 

За паспортом встановлюється особа одержувача, підпис якої поміщений 

на зворотньому боці чека. Відриваючи від чеку контрольну марку, що 

повертається одержувачу, відповідальний працівник передає чек контролеру з 

видаткових касових операцій, у функції якого входить повторний контроль 

достовірності чека і правильності його заповнення, а також реєстрація чека у 

видатковому касовому журналі. Провівши цю роботу, контролер передає чек 

безпосередньо касирові до виконання. 

Одержавши видатковий чек, касир перевіряє тотожність підписів 

службових осіб, які мають право дозволити видачу грошей із зразками, що є у 

касира і зіставляє суму, проставлену у документі цифрами та літерами. 

Далі касир за номером чека викликає одержувача. Приймаючи від нього 

контрольну марку, переконується у наявності у чеку даних паспорта, що 

засвідчують особу одержувача і його розписки в одержанні грошей. Звіривши 
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номер контрольної марки або талона в касу з номером на відповідному 

видатковому документі наклеює марку на чек, а талон до ордеру і видає вказану 

суму. Наприкінці операційного дня касир підраховує залишок грошей в касі, 

зіставляючи його з розрахунковим (виходячи із суми прийнятих грошей у 

підзвіт і сумою сплачених видаткових документів) та складає відповідну 

довідку касира видаткової каси, підписує довідку, а підсумкові касові обороти 

звіряє із записами в касових журналах операційних працівників. Звірка 

підтверджується підписами касира в касових журналах і операційних 

працівників — на довідці касира. 

Залишок грошей і видаткові касові документи за день разом із довідкою 

касира передаються завідувачу касою під розписку в книзі обліку прийнятих і 

виданих грошей (цінностей). Перевіривши довідку, завідувач каси підписує її і 

підшиває в документи дня. 

В установах банків можуть створюватись об’єднані каси — прибутково-

видаткові. Приймання і видача грошей у цих касах здійснюється в порядку, 

встановленому відповідно для прибуткових і видаткових кас. 

Після закінчення операційного дня, касир складає зведену довідку про 

касові обороти, на зворотному боці якої вказує суму надходження. 

 

4. Порядок організації вечірніх кас та 

інкасацію грошової виручки 

 
Вечірні каси здійснюють приймання грошей від підприємств, установ, 

організацій і населення після закінчення операційного дня. Жодних видаткових 

операцій (за винятком операцій за вкладами та з цінними паперами) працівники 

вечірніх кас не проводять. 

Функції операційного працівника за прибутковими операціями вечірньої 

каси виконує бухгалтер-контролер, з яким укладається Угода про повну 

індивідуальну матеріальну відповідальність за зберігання грошей, що 

надходять до вечірньої каси. Бухгалтер-контролер має право контрольного 

підпису від імені установи банку за формами прибуткових документів, а також 

за супровідними відомостями до сумок з грошовою виручкою. Функції касира у 

вечірній касі виконує касир вечірньої каси. 

Порядок документообігу та приймання грошей вечірньою касою досить 

чітко регламентований. Спочатку особа, що здає готівку, заповнює 

прибутковий документ на внесення готівки і передає його бухгалтеру-

контролеру, який після відповідної перевірки, в свою чергу, передає документ 

касиру. Прийнявши готівку, касир підписує всі три частини оголошення на 

внесення готівки (оголошення, квитанцію, ордер) і проставляє на них штамп 

«Вечірня каса». Квитанція за двома підписами (бухгалтера-контролера і 

касира), завірена печаткою вечірньої каси видається здавачу готівки. 

Закінчивши приймати гроші, касир (разом із бухгалтером-контролером) 

звіряють суму готівки з даними касового журналу і прибуткових документів і 

підписують журнал. 
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По закінченні роботи вечірньої каси (час їх роботи оголошується) гроші, 

що надійшли, прибуткові касові документи, касовий журнал і печатка 

закриваються на два ключі (касира і бухгалтера-контролера) у сейфі, який 

опечатується їх печатками і здається під охорону під розписку в Контрольному 

журналі осіб, що допускаються до відкриття, закриття та опечатування 

грошових сховищ. 

На початку наступного робочого дня працівники вечірньої каси 

продовжують виконувати свої функції. Вони приймають сейф від охорони, 

після чого здають гроші і прибуткові документи завідувачу касою під розписку 

в касовому журналі вечірньої каси. Після перевірки відповідності записів у 

журналі фактичній сумі готівки, бухгалтер-контролер передає касовий журнал 

головному бухгалтеру. 

Наступні контрольні функції за проведенням касових операцій, 

здійснених вечірньою касою, виконує головний бухгалтер банку, який одержує 

від завідувача касою прибуткові документи вечірньої каси і підраховує за 

документами загальну суму надходжень. 

Елементом внутрішнього контролю є факт звірки суми за документами із 

загальною сумою приходу за касовим журналом. Про відповідність цих сум 

свідчить підпис головного бухгалтера у касовому журналі, який передається 

для записів у бухгалтерському обліку.  Всі прибуткові документи повертаються 

головним бухгалтером завідувачу касою, а ордери передаються операційним 

працівникам для запису за поточними рахунками контрагентів (клієнтів) банку. 

Приймаючи гроші, касир видає квитанцію з відбитком штампа 

контрольного касового апарату із зазначенням суми внеску. По суті процедура 

приймання грошей не змінюється. 

Касир перевіряє заповнене клієнтом оголошення на внесення готівки. 

Прийнявши гроші, підписує всі три документи, і на зворотному боці квитанції і 

оголошення проставляє штамп контрольного касового апарата. Відбиток 

штампа контрольного касового апарата з неправильно набраною сумою на 

прибутковому документі касир закреслює і за своїм підписом на ньому робить 

надпис «Не враховувати». Усі прибуткові документи касир залишає в себе. 

Загальну суму прийнятих грошей касир записує цифрами та літерами в 

контрольній стрічці, попередньо викресливши з неї усі неправильно занесені 

суми згідно з зіпсованими документами. 

Підрахувавши фактичну суму грошей і звіривши її відповідність даним 

контрольної стрічки, касир проводить записи в Книзі обліку показників 

лічильників контрольного касового апарата та сум готівки, що прийнята 

вечірньою касою. 

Вечірні каси створюються для поліпшення обслуговування  

клієнтів і з метою залучення готівкових коштів. Саме тому комерційні банки 

значну увагу приділяють питанням щодо приймання вечірніми касами сумок 

(мішків) з готівкою від інкасаторів Національного банку, станцій залізниць і 

підприємств зв’язку. 
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Слід зазначити, що при виконанні даної роботи діяльність вечірніх кас 

прямо пов’язана з функціями кас перерахування, які функціонують як при 

вечірніх касах, так і окремо. 

Схема руху готівкових коштів, що поступають від інкасаторських бригад, 

у вечірніх касах досить чітко визначена і її можна подати як такі етапи. 

1. Старший бригади інкасаторів здає касиру сумки (мішки) з готівкою в 

присутності всіх інкасаторів цієї бригади; водій автомашини повинен 

знаходитись у приміщенні банку або в автомашині до закінчення приймання 

сумок з цінностями. 

2. При здачі сумок (мішків) інкасатори пред’являють накладні  

до сумки з грошовою виручкою, а при здачі сумок з валютними  

цінностями — супровідні відомості та явочні картки бухгалтеру-контролеру. 

3. Бухгалтер-контролер вечірньої каси перевіряє відповідність записів у 

накладних (супровідних відомостях) і явочних картках і реєструє належні до 

приймання від інкасаторів сумки (мішки) в журналі обліку прийнятих сумок і 

мішків з готівкою і порожніх сумок. 

4. По мірі реєстрації бухгалтер-контролер передає касиру накладні (супровідні 

відомості), а за даними записів у явочних картках встановлює кількість і 

номери порожніх сумок (що не використані в процесі інкасації), які підлягають 

поверненню до каси і перевіряє відповідність кількості сумок, які здають 

інкасатори до каси даним Довідки про видачу інкасаторських сумок, мішків і 

явочних карток. Завершивши первинні процедури контролю, бухгалтер-

контролер явочні картки повертає інкасаторам. 

5. Касир, приймаючи сумки, проводить контроль їх зовнішніх параметрів 

(виразність пломб і відповідність завіреним зразкам, відповідність номерів 

сумок, що здаються інкасаторами, номерам, зазначеним у накладних). 

6. Прийнявши за кожним заїздом (маршрутом) сумки і мішки, бухгалтер-

контролер і всі інкасатори бригади підписують два примірники журналу 

прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх сумок і другий примірник, 

скріплений печаткою вечірньої каси, видають старшому бригади інкасаторів. 

7. Касир під контролем бухгалтера-контролера підраховує кількість сумок, що 

здаються у грошове сховище (сейф) і звіряє її відповідність кількості, 

зазначеній у журналі обліку прийнятих сумок і мішків з готівкою та порожніх 

сумок. Сейф закривається на два ключі, один з яких перебуває в касира, другий 

— у бухгалтера-контролера. 

8. Підсумковим документом проведеної роботи є складання Довідки про 

прийняті вечірньою касою сумки (мішки) з готівкою і порожні сумки. 

Банки можуть встановити порядок здачі готівки у вечірню ка- 

су без участі інкасаторських бригад. У цьому разі кожному суб’єкту 

господарської діяльності банк видає парну кількість  

інкасаторських сумок. Зразки пломб банк завіряє підписами службових осіб і 

печаткою банку. На здачу готівки клієнти виписують до кожної сумки 

супровідну відомість у трьох примірниках (перший вкладається в сумку, 

другий і третій пред’являються бухгалтеру-контролеру вечірньої каси). 
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Процедура приймання готівки аналогічна до тієї, що виконується за участю 

інкасаторських бригад. По закінченні приймання сумок касир видає 

представнику підприємства копію супровідної відомості, підписану касиром 

та бухгалтером-контролером і завірену печаткою каси. Порожні сумки, що 

були не використані, повертаються під розписку в окремій книзі. 

За підсумком роботи вечірньої каси, вранці наступного дня, касир і 

бухгалтер-контролер здають: 

1) сумки з проінкасованою грошовою виручкою, накладні і супровідні 

відомості, а також порожні сумки — в касу перерахування; 

2) мішки (сумки) з готівкою кас банку при підприємствах і накладні до них під 

розписку в довідці про прийняті вечірньою касою сумки з готівкою і порожні 

сумки — завідувачу каси. Зіставивши фактичну наявність грошей з даними 

супровідної відомості, завідувач каси підписує цю відомість та накладну до неї 

і передає накладну в операційну касу для проведення операції, пов’язаної з 

зарахуванням грошей на рахунок контрагента, а супровідну відомість передає 

для включення до касових документів дня. 

Перерахування готівки, прийнятої вечірньою касою, проводиться касами 

перерахування. 

 

5. Правила виконання касових операцій 
 

Здійснюючи касові операції, банки додержуються цілком конкретних 

правил, а саме: 

1. Документообіг за прибутковими касовими операціями організується так, щоб 

видача квитанцій клієнтам та зарахування сум на їх поточні рахунки 

проводились лише після фактичного надходження грошей до каси. 

2. В разі приймання грошей від працівників банку для занесення на рахунки 

внутрішньобанківського обліку, прибутковий касовий ордер виписується у двох 

примірниках, із яких один слугує квитанцією. 

3. Касові видаткові операції, виконувані відповідальними виконавцями, 

контролюються централізовано контролером, який веде касовий журнал з 

видатку каси.  

Контроль видаткових операцій спрямований на виключення: 

- оплати неправильно оформлених документів, оплати чеків з підписами і 

відбитком печатки, що не відповідають зразкам, а також чеків, виписаних з 

чекової книжки, що не належить даному клієнту; 

- надходження до каси чеків і інших касових видаткових документів, поза 

контролем операційних працівників і контролера банку; 

- внесення необґрунтованих виправлень і дописок у касові документи і 

журнали. 

4. Головний бухгалтер визначає порядок подання контролером касових 

видаткових документів в касу для оплати 
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5. Для перевірки достовірності підписів відповідальних виконавців банку, на 

всіх розрахунково-платіжних документах, що приймаються до виконання, 

відповідні працівники (наприклад, касири) повинні мати зразки їх підписів. 

6. Контролери повинні користуватися своїми примірниками зразків підписів 

працівників банку, а також зразків підписів і відбитків печаток клієнтури. Їм 

забороняється користуватися тим примірником зразків, яким користуються 

відповідальні виконавці. 

7. Будь-які виправлення реквізитів у прибутково-видаткових грошових касових 

документах недопустимі. 

У будь-якому разі облік руху грошової готівки відображається на рахунку 

1001 «Банкноти та монети в касі банку». За дебетом проводяться суми готівки в 

національній і іноземній валюті, що вноситься в операційну касу комерційного 

банку для зарахування на рахунки банку та його клієнтів; суми обміняних 

пошкоджених банкнот і дефектної монети, що їх було отримано від клієнтів 

банку, суми готівки, яка отримана з установ Національного банку та з 

підвідомчих установ банку; суми готівки, яка надходить з обмінних пунктів; 

залишок готівки з банкомату. 

Відповідно за кредитом рахунку 1001 проводяться суми готівки, що 

видається клієнтам банку; суми готівки, що відсилається в установи 

Національного банку України та підвідомчих установ банку; суми готівки, яка 

видається обмінному пункту, до банкомату, підзвіт тощо. 

Рахунок 1001  Банкноти та монети в касі банку 

Кредит  

рахунків 

Дебет 

1001 

Кредит 

1001 

Дебет  

рахунків 

Номер 

поточного 

рахунку 

клієнта 

Сальдо 

Внесено клієнтами готівку 

Видано готівку клієнтам за 

чеком 

Номер 

поточного 

рахунку 

клієнта 

1200 Одержано підкріплення з установ 

НБУ 

Видано працівникам банку 

аванс на відрядження  

3550 

1005 Зарахування інкасової грошової 

виручки 

Видано працівникам банку 

аванс на господарські витрати 

3551 

  Виплачено заробітну плату, 

премії, допомоги 

3652 

2630 Розміщено готівкові кошти на 

короткостроковий депозит 

фізичних осіб 

Погашено заборгованість 

працівникам по відрядженню 
3650 

2635 Розміщено готівкові кошти на 

довгостроковий депозит 

фізичних осіб 

Погашено заборгованість 

працівникам банку на 

господарські потреби 

3651 

1003 Прийнято залишок готівки з 

обмінного пункту 

Видано готівку для виконання 

операцій в обмінному пункті 

1003 
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Контрольні запитання: 

1. Що належить до грошових коштів банку? 

2. Назвіть систему документів, на основі яких здійснюється приймання 

готівки грошей в касу банку та їх облік у касовій книзі. 

3. Перерахуйте документи, за якими видаються гроші з кас банку. Як 

здійснюється облік цього процесу в касовій книзі? 

4. Як зберігаються і обліковуються готівка, цінності та документи в 

грошових сховищах? 

5. У чому полягає синтетичний облік операцій з надходження та видачі 

готівки грошей? 
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     Тема 4. Облік 

      розрахункових операцій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Принципи організації безготівкових розрахунків.  

2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 

3. Порядок здійснення розрахунків чеками. 

4. Розрахунки акредитивами.  

5. Порядок проведення розрахунків в системі електронних платежів «клієнт-

банк». 

 

Після вивчення теми студенти  повинні знати: 

1. Принципи організації безготівкових розрахунків та вимоги щодо оформлення 

розрахункових документів; 

2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-

доручень; 

3. Порядок здійснення розрахунків чеками; 

4. Порядок здійснення розрахунків акредитивами. 
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 1. Принципи організації безготівкових розрахунків  
 

Організація грошових розрахунків — це одна із функцій комерційних 

банків.  

Грошовий обіг— це сукупність платежів (розрахунків), які здійснюються 

безготівковими перерахунками або готівкою.  

Грошовий обіг за структурою поділяється на готівковий та безготівковий. 

Готівковий обіг включає платежі, які здійснюються готівкою і переважно 

пов'язаний з доходами та витратами населення. Існують певні обмеження щодо 

застосування розрахунків готівкою між суб'єктами господарської діяльності 

(підприємствами). 

Під безготівковим обігом розуміють систему грошових розрахунків, які 

провадять без участі готівки.  

В основу його організації покладені такі принципи: 

1) усі підприємства, незалежно від їх організаційно-правової форми та форми 

власності, зобов'язані зберігати грошові кошти на рахунках у банку. В касі 

підприємства можуть знаходитись кошти готівкою в межах ліміту і терміну, які 

встановлені банком і погоджені з підприємством; 

2) грошові розрахунки провадять переважно через банки шляхом безготівкових 

розрахунків; 

3) платежі здійснюються банком зі згоди або за дорученням платника і 

відповідно з наданими підприємством грошово-розрахунковими документами, 

які не обертаються поза банками. Безспірне списання коштів з його рахунку 

здійснюється лише у випадках, передбачених законодавством. 

Ці основні принципи визначають головну біль банків в організації 

грошового обігу і перш за все стосуються суб'єктів господарської діяльності, 

крім фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності без юридичного 

статусу, що мають право не відкривати рахунку в банку для зберігання коштів і 

здійснення розрахунків. 

Клієнти мають право самостійно обирати банк для розрахунково-касового 

обслуговування і за усіма видами операцій можуть користуватись послугами 

одного або декількох комерційних банків. Наявність рахунку в банку — це 

основа контрактних взаємовідносин між банком і клієнтом. Види рахунків, які 

підприємства можуть відкривати в банку залежать від правового статусу і 

характеру діяльності цього підприємства. Це можуть бути поточні, бюджетні, 

депозитні (вкладні), позичкові та деякі інші рахунки. 

Поточний рахунок — це основний рахунок суб'єкта господарської 

діяльності. Без відкриття поточного рахунку підприємство не має права 

займатися ніякими видами господарської діяльності. Поточний рахунок 

призначений для зберігання грошових коштів і здійснення розрахунків за всіма 

видами діяльності підприємства.  

Комплексне розрахунково-касове обслуговування полягає у веденні 

поточного рахунку клієнта і здійсненні банком за його дорученням усіх 

розрахункових (надання платіжних послуг) і касових операцій, які виникають у 
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процесі його діяльності та передбачені чинним законодавством. Банк звертає 

особливу увагу на процедурні питання, які пов'язані з відкриттям, веденням і 

закриттям поточного рахунку. 

Для підприємств, організацій і установ, що фінансуються з бюджетів 

різних рівнів, функції поточного рахунку виконує бюджетний поточний 

рахунок.  

Для відкриття рахунку підприємство надає банку такі документи: 

1) заявку на відкриття поточного рахунку; 

2) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої 

влади або в іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію; 

3) копію належним чином зареєстрованого Статуту (положення); 

4) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік; 

5) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства 

чи установчих документів надано право розпоряджатися рахунком та візувати 

розрахункові документи (у картку включається також зразок відбитку печатки 

підприємства); 

6) копію документа про реєстрацію в органах пенсійного фонду України. 

Між банком і підприємством (власником рахунку) укладається угода на 

здійснення розрахунково-касового обслуговування, в якій зазначається номер 

відкритого рахунку, передбачені зобов'язання та права сторін щодо виконання 

операцій за рахунком, умови закриття рахунку, строк дії угоди, порядок та 

періодичність видачі виписок з рахунку та ін. За окремою угодою банк надає 

список тарифів комісійної винагороди за свої операції і послуги, у тому числі за 

розрахунково-касове обслуговування (плата за відкриття рахунку, закриття 

рахунку, вихідні перекази, за вилучення готівки тощо). 

Платіжні рахунки клієнтів розміщені у другому класі балансу «Операції з 

клієнтами». Аналітичні поточні рахунки суб'єктам господарської діяльності 

відкриваються до рахунку четвертого порядку № 2600 «Поточні рахунки 

суб'єктів господарської діяльності». До суб'єктів господарської діяльності 

належать усі юридичні особи, в тому числі організації та установи, а також 

підприємці, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи. 

Номер рахунку, до якого бюджетним установам відкриваються аналітичні 

бюджетні поточні рахунки, залежить від рівня бюджету, з якого відбувається 

фінансування: 

№ 2520 «Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного 

бюджету України»; 

№ 2540 «Кошти бюджету Автономної Республіки Крим»; 

№ 2541 «Кошти обласних бюджетів»; 

№ 2542 «Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів». 

Аналітичні поточні рахунки приватним (фізичним) особам відкривають 

до рахунку № 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб». 

При виконанні операцій за платіжними рахунками, що пов'язані з 

вилученням і наданням готівки, банк і підприємства повинні дотримуватись 

правил здійснення касових операцій. 
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Розрахунки без участі готівки здійснюються через використання 

безготівкових розрахунків.  

Безготівкові розрахунки — це розрахунки, які провадить банк 

перерахуванням грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача 

або заліком взаємних вимог підприємств. Для цього використовують такі 

платіжні інструменти, як форми безготівкових розрахунків, векселя і 

пластикові картки.  

Форми безготівкових розрахунків і правила їх здійснення запроваджує 

Національний банк України.  

Підприємства можуть застосовувати такі форми розрахунків: 

— платіжні доручення; 

— платіжні вимоги-доручення; 

— чеки; 

— акредитиви; 

— платіжні вимоги. 

При здійсненні розрахунків використовуються стандартні форми 

розрахункових документів. Розрахункові документи приймаються банком до 

виконання при наявності підписів осіб, які мають право розпоряджатися 

коштами на поточному рахунку. Прийняття документів від підприємств 

здійснюється протягом робочого дня. Документи, прийняті в операційний час, 

відображаються банком у балансі в той самий день.  

Усі рахунки, що належать до групи рахунків «Кошти в розрахунках» — 

пасивні, тобто мають кредитове сальдо, і залишки за цими рахунками 

використовуються як безкоштовні банківські ресурси.  

За поточними рахунками розрахункові операції виконуються банком тільки в 

межах наявності коштів, тобто в межах кредитового залишку. 

Основні операції за поточним рахунком:  

- зарахування виручки за відвантажену продукцію, надані послуги і виконані 

роботи; платежі за одержані сировину, товарно-матеріальні цінності й послуги; 

отримання готівки на виплату заробітної плати та відрядження; податкові та 

обов'язкові платежі до бюджету; 

- зарахування сум отриманих кредитів і сплата відсотків за кредит; 

- розміщення коштів у депозити, вкладення в цінні папери та ін. 

У зазначені в угоді на розрахунково-касове обслуговування або в 

розпорядженні на відкриття рахунку строки банк надає підприємству витяг з 

поточного рахунку. До витягу долучаються відповідні документи, що 

підтверджують операції, проведені банком за рахунком. 

На підставі цих документів і записів за рахунком підприємство відображає 

банківські операції у своєму бухгалтерському обліку. 
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2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень 

 

Платіжне доручення — документ, в якому відображено письмове 

доручення клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування визначеної 

суми коштів зі свого рахунку на рахунок одержувача коштів. 

Платіжні доручення складаються за єдиною формою, встановленою 

Національним банком України. 

Кількість примірників розрахункових документів відповідає потребам 

сторін, що беруть участь у розрахунках. Документи виготовляються в один 

прийом; виправлення і підчистки заборонені. 

Доручення приймаються від платника до виконання банками протягом 10 

календарних днів з дня виписки; день заповнення не враховується. До 

виконання банк приймає доручення тільки в межах наявних коштів на рахунку 

платника, за винятком перерахування до бюджету сум податків, зборів, інших 

обов'язкових платежів та внесків до державних цільових фондів, які 

приймаються банками незалежно від наявності коштів на рахунках 

підприємств. При їх відсутності такі доручення враховуються на 

позабюджетному рахунку № 9803 «Розрахункові документи, не сплачені в 

строк через відсутність коштів у платників». 

При недостатності коштів на рахунках здійснюється часткова оплата 

таких доручень, яка оформляється банком меморіальним ордером. 

У межах договірних відносин доручення можуть використовуватися для 

проведення платежів у таких варіантах: 

* авансовий платіж, тобто до моменту відвантаження товару; 

* часткові платежі при значних сумах угоди; 

* після відвантаження товару, виконання робіт чи надання послуг; 

* у порядку планових платежів при рівномірних і постійних поставках. 

Про це зазначається в рядку «Призначення платежу» з посиланням на 

назву, номер, дату товарно-транспортного чи іншого документа, що 

підтверджує відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг). 

Усі претензії за розрахунками між клієнтами регулюються ними без 

участі банку. Але банк приймає від клієнтів претензії, згідно з угодою на 

обслуговування, за несвоєчасне списання або зарахування сум, виплачуючи 

штраф на користь клієнта.  

При проведенні розрахунків між клієнтами банк відображає в своєму 

обліку: 

1. Якщо клієнти в одному банку: 

Д-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки» клієнта або інші платіжні рахунки; 

К-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки» або інші платіжні рахунки. 

1. Якщо клієнти в різних банках: 

Д-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки» та дебет інших рахунків клієнтів; 

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України». 

Різновидом платіжного доручення є гарантоване доручення. 
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Розрахунки гарантованими дорученнями застосовуються тоді, коли 

одержувач не має рахунку в установі банку або розрахунки безпосередньо з 

одержувачем коштів платіжними дорученнями неможливі та їх можна 

перерахувати тільки через підприємства зв'язку. 

Гарантованими дорученнями платник проводить переказування коштів: 

- на ім’я окремих громадян (пенсії, аліменти, заробітна плата тощо); 

- підприємствам — на видатки для виплати заробітної плати, за організований 

набір працівників для заготівлі сільськогосподарської продукції у населених 

пунктах, де немає банків. 

При цьому до всіх примірників гарантованого доручення додається 

відповідно оформлений список одержувачів переказів із зазначенням мети 

переказу. Крім того, підприємство подає відділенню зв'язку заповнені бланки 

переказів. 

Після перевірки правильності оформлення такого доручення його сума 

списується банком з рахунку платника і депонується на рахунку № 2602 

«Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», аналітичний 

рахунок «Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями», 

бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки суб'єкта господарської діяльності»; 

К-т рахунку № 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», 

рахунок «Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями». 

Установа банку передає підприємству зв'язку також зразки підписів 

своїх службових осіб і відбиток гербової печатки.  

Підприємство зв'язку одержане гарантоване доручення здає в установу 

банку, що його обслуговує, а остання зараховує надходження коштів записом в 

обліку: 

Д-т рахунку № 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», 

рахунок «Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями»;  

К-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки суб'єкта господарської діяльності» 

(підприємства зв'язку). 

Якщо підприємство зв'язку обслуговується іншим банком, то банк, що 

обслуговує підприємство зв'язку, надсилає банку платника дебетове 

повідомлення.  

Одержавши його, останній списує раніше Депоновані кошти у себе з 

рахунку № 2602 і перераховує банку підприємства зв'язку: 

Д-т рахунку № 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», 

рахунок «Розрахунки гарантованими платіжними дорученнями»; 

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України». 

Одержавши кошти, банк підприємства зв'язку зараховує їх на поточний 

рахунок підприємства зв'язку:  

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України»;  

К-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки підприємства зв'язку», і списує реєстр 

гарантованих доручень з позабалансового рахунку № 9831 «Документи і 

цінності, відіслані на інкассо». 
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Невикористана сума гарантованого доручення при поданні платником 

його першого примірника установі банку, в якому за депоновані кошти 

платника на рахунку № 2602, відновлюється йому на поточний рахунок: 

Д-т рахунку № 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», 

рахунок «Розрахунок гарантованими платіжними дорученнями»; 

К-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки суб'єкта підприємницької діяльності». 

Ще одним різновидом платіжного доручення є платіжна вимога-

доручення — це розрахунковий документ, що являє собою вимогу одержувача 

коштів до платника, про сплату певної суми через банк. 

Платіжна вимога-доручення виписується постачальником після того, як 

він виконав свої зобов'язання перед покупцем, і разом з відвантажувальними, 

транспортними документами пересилається, поза банком, платнику. Останній 

перевіряє відповідність цих документів договірним зобов'язанням, заповнює ту 

частину платіжної вимоги-доручення, яка підтверджує його згоду на здійснення 

платежу і передає їх у свій банк для оплати. 

Платіжна вимоги – доручення  — комбінований розрахунковий документ, 

який складається з двох частин: 

* верхня — вимога одержувача коштів до платника сплатити вартість 

поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт або поданих 

послуг); 

* нижня — доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку 

суму, що зазначена у рядку «сума до оплати літерами». 

Платіжна вимога-доручення приймається до оплати лише за наявності 

необхідної суми на рахунку платника, а про мотиви відмови сплатити вимогу-

доручення, платник повідомляє безпосередньо одержувача у порядку і терміни, 

передбачені у договорі. 

В обліку здійснюються наступні записи:  

Банком платника: 

Д-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки»; 

К-т рахунку №0 1200 «Коррахунок у Національному банку України». 

Банком постачальника: 

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України»; 

К-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки» (клієнта). 

 

3. Порядок здійснення розрахунків чеками 

 

Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове розпорядження 

власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), яка веде його 

рахунок, сплатити чекоотримувачу зазначену в чеку суму коштів.  

Чекові книжки (розрахункові чеки) є бланками суворої звітності. Чеки 

застосовуються для здійснення розрахунків у безготівковій формі між 

юридичними особами, а також між фізичними та юридичними особами з метою 

скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані 

послуги. 
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Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім'я чекодавця 

(фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, що не 

перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця, або на суму, що внесена 

готівкою. 

Строк дії чекової книжки — один рік; розрахункового чека, який 

видається для разового розрахунку фізичній особі — три місяці. За 

погодженням з установою банку строк дії невикористаної чекової книжки може 

бути продовжений. 

Чек заповнюється від руки (кульковою ручкою, чорнилом) або з 

використанням технічних засобів. У ньому не допускається виправлень. 

Чек із чекової книжки подається до оплати в банк чекоутримувача 

протягом 10 календарних днів (день виписування чека не враховується). 

Власнику заборонена передача чекової книжки будь-якій іншій юридичній або 

фізичній особі. 

Відображення в обліку операцій з розрахунку чеками здійснюється таким 

чином.  Згідно заяви клієнта з його поточного рахунку банк депонує йому суму 

на спеціальному рахунку, одержуючи комісійні за послуги: 

Д-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки»; 

К-т рахунку № 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», 

аналітичний рахунок «Розрахунки чеками»; 

К-т рахунку № 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів (на суму визначену за послугу)» і одночасно 

списується на видаток з позабалансового рахунку № 9821 «Бланки суворої 

звітності». 

 

4. Розрахунки акредитивами 
 

Акредитив — це грошове зобов'язання банку за дорученням свого 

клієнта здійснити третій особі (постачальнику, бенефіціару), безпосередньо або 

через інший уповноважений банк, платежі за поставлені товари, виконані 

роботи та надані послуги за умовами, передбаченими в акредитиві.  

Банк платника в цьому випадку називають банк-емітент, тобто 

виконуючим наказ платника, банк постачальника — банк-виконавець. 

Необхідною умовою здійснення розрахунків за акредитивом є обумовленість 

цього в угоді, що регулює взаємовідносини, укладені між покупцем і 

постачальником. Акредитиви застосовують при міжміських розрахунках, а 

також якщо постачальник переводить покупця на цю форму розрахунків, щоб 

мати гарантію одержання оплати, або в порядку санкцій. 

Залежно від того, де акумулюються грошові кошти або чиїми коштами 

спочатку здійснюється сплата постачальнику, застосовують такі види 

акредитивів: 

покритий — за яким для здійснення платежів завчасно бронюються 

кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банкуемітенті, або 

виконуючому банку; 
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непокритий — оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на 

рахунку платника, гарантується банком-емітентом за рахунок банківського 

кредиту або гарантії. 

Акредитиви бувають відзивні та безвідзивні. На кожному акредитиві 

повинно бути зазначено, чи є він відзивним, чи безвідзивним. При відсутності 

такої вказівки акредитив вважається безвідзивним. 

Відзивний — акредитив, який банк-емітент має право змінити або 

відізвати без погодження з постачальником (бенефіціаром). 

Безвідзивний — акредитив, який може бути змінений або анульований 

тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий. 

Акредитив відкривається тільки для розрахунків з одним постачальником 

і не може переадресовуватися. Умови його використання зазначаються 

платником у заяві на відкриття акредитива. 

Розглянемо особливості обліку відкриття акредитива: 

— як покритого, з депонуванням коштів покупця в банку-емітенті; 

—  як покритого, з депонуванням коштів у виконуючому банку (тобто банку, 

що обслуговує постачальника); 

— як непокритого, тобто без депонування коштів в одному з банків, але під 

гарантію банка-емітента. 

Схема документообігу при розрахунках покритими акредитивами з 

депонуванням коштів покупця в банку-емітенті наведена нижче: 

 
 

де: 1 — покупець-платник передає до свого банку заяву на відкриття 

акредитива; 

 2 — банк депонує кошти на рахунку № 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів 

господарської діяльності», аналітичний рахунок «Розрахунки акредитивами», 

бухгалтерською проводкою:  

Д-т рахунку № 2600 «Поточний рахунок суб'єкта господарської діяльності»; 

К-т рахунку № 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», 

рахунок «Розрахунки акредитивами» (на суму заявленого акредитива); 

К-т рахунку № 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового 

обслуговування клієнтів» (на суму, визначену за послугу); 

3 — банк покупця авізо повідомляє банк постачальника про відкриття 

акредитива;  
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4 — банк постачальника (банк-виконавець), одержавши повідомлення, 

інформує постачальника і банк-емітент про відкриття акредитива, який 

виконавець обліковує на позабалансовому рахунку № 9802 «Акредитиви до 

сплати» (на балансових рахунках жодних записів не здійснюють, бо гроші не 

надійшли);  

5 — постачальник відвантажує товар покупцю;  

6 — постачальник передає товарно-транспортні накладні й грошово-

розрахункові документи своєму банку для сплати; 

7 — банк постачальника, одержавши зазначені документи, перевіряє їх та звіряє 

з умовами реалізації акредитива;  

8 — банк постачальника надсилає документи спецзв'язком до банку-емітента;  

9 — банк-емітент після перевірки сплачує реєстр-документів: 

Д-т рахунку № 2602; 

К-т рахунку № 1200; 

10 — банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника: 

Д-т рахунку № 1200; 

К-т поточний рахунок № 2600; 

11 — банк покупця звіряє одержані документи постачальника з умовами 

акредитива і перераховує гроші банку постачальника бухгалтерською 

проводкою: 

Д-т рахунку № 2602; 

К-т рахунку № 1200. 

Нижче наводимо схему документообігу при розрахунках покритими 

акредитивами з депонуванням коштів покупця в банку постачальника: 

 
 

У даному випадку сума депонованого акредитива підлягає 

перерахуванню із банку-емітента в банк виконавця. Послідовність операцій 

така. 

1. Покупець-платник подає заяву своєму банку на відкриття акредитива. 

2. Банк платника (емітент) прийняту до виконання заяву враховує на приході 

позабалансового рахунку № 9802 «Акредитиви до оплати» і перераховує гроші 

з поточного рахунку в банк постачальника бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунку № 2600 «Поточний рахунок суб'єкта господарської діяльності» 

(покупця); 

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України». 

3. Авізо з доданою заявою на акредитив передається в банк постачальника, 
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який одержані гроші зараховує на рахунок № 2602 «Кошти в розрахунках 

суб'єктів господарської діяльності» (рахунок «Розрахунки акредитивами») 

бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України»: 

К-т рахунку № 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», 

рахунок «Розрахунки акредитивами». 

4. Постачальник відвантажує товар і передає реєстри рахунків та транспортні 

документи в свій (виконуючий) банк. 

5. Банк постачальника перевіряє документи останнього на відповідність 

умовам, передбаченим акредитивом, і сплачує їх: 

Д-т рахунку № 2602 «Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності», 

рахунок «Розрахунки акредитивами»; 

К-т рахунку № 2600 «Поточний рахунок суб'єкта господарської діяльності» 

(постачальника). 

6. Банк постачальника повідомляє банк покупця про проведений платіж. 

7. Банк покупця-платника, одержавши повідомлення, списує суму акредитива 

на зменшення позабалансового рахунку № 9802 «Акредитиви до оплати». 

У випадку відкриття непокритого акредитива (про це у заяві в рядку «вид 

акредитива» повинен бути додатковий запис «гарантований) банк-емітент (банк 

покупця) враховує це за дебетом позабалансового рахунку №9122 «Непокриті 

акредитиви». Банк постачальника, одержавши про це повідомлення, враховує 

такий акредитив за дебетом позабалансового рахунку № 9802 «Акредитиви до 

оплати», окремо від депонованих. 

Надалі, після відвантаження постачальником продукції, товару, робіт, 

послуг і подання відвантажуваних документів своєму банку-виконавцю, 

здійснюються облікові операції оплати і перерахування коштів за методикою і 

послідовністю, як і при розрахунках покритими акредитивами, з депонуванням 

коштів покупця в банку-емітенті, що було розглянуто вище. 

При неподанні гарантованого доручення до сплати протягом одного 

місяця з дня його виписування сума цього доручення перераховується з кредиту 

рахунку № 2602 на дебет балансового рахунку № 2909 «Інша кредиторська 

заборгованість за операціями з клієнтами» і далі, після закінчення терміну 

позовної давності, банк вчинює з нею згідно з чинним законодавством України. 
 

5. Порядок проведення розрахунків в системі 

електронних платежів «клієнт-банк»  
 

При здійсненні розрахунків клієнти можуть застосовувати систему 

«клієнт – банк», яка забезпечує: 

- передачу повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді за 

допомогою сертифікованих засобів захисту; 

- автоматичне ведення протоколу (та захист цього протоколу від модифікації), 

передавання розрахункових документів між банком і клієнтом як у банк, так і в 

автоматизоване робоче місце (АРМ) клієнта; 
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- автоматичне архівування протоколів наприкінці дня. 

Юридичною підставою для входження клієнта в систему електронних 

платежів «Клієнт — банк» і проведення банком його електронних документів є 

окремий договір між ним і банком. 

У договорі обов’язково мають бути обумовлені права, обов’язки та 

відповідальність сторін у разі виникнення спірних питань і порядок їх 

вирішення. 

Програмне забезпечення системи «клієнт–банк» має відповідати вимогам, 

які пред’являються до технології банківських розрахунків і мати сертифікат 

(дозвіл) Національного банку України. 

АРМ клієнта забезпечує автоматичне ведення поточного стану власного 

рахунку в банку, враховуючи проведені початкові та зворотні платежі. 

Електронні документи, що подаються клієнтом у банк, мають відповідати 

формату платіжних документів системи електронних платежів Національного 

банку України, із зазначенням електронних цифрових підписів відповідальних 

осіб платника, яким згідно з установчими документами надане право підпису. 

Банківська частина системи «клієнт — банк» забезпечує перевірку наведених 

електронних підписів на кожному електронному розрахунковому документі 

клієнта та за платіжним файлом у цілому. 

Після отримання від банку виписки з рахунку, клієнт складає Реєстр 

розрахункових документів, які відправлені в банк каналами зв’язку і прийняті 

банком до оплати. 

Такий самий реєстр за кожним клієнтом складається в банку після друку 

балансу операційного дня. Реєстр електронних платежів з повним переліком 

реквізитів розрахункових документів підшивається банком в документи дня як 

первинні документи, що надійшли від клієнта в банк для оплати. Реєстр має 

обов’язково вміщувати відомості про дату і час подання розрахункових 

документів власником рахунку до виконання. 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть принципи організації грошового обігу. 

2. Розкрийте зміст та призначення угоди на здійснення розрахунково-касового 

обслуговування. 

3. Назвіть документи, необхідні для відкриття платіжних рахунків, та їх 

призначення. 

4. За допомогою яких інструментів банк надає платіжні послуги. 

5. Характеристика платіжних рахунків і рахунків групи «Кошти в 

розрахунках». 

6. Форми безготівкових розрахунків у банках України. 

7. Пригадайте порядок документального оформлення і відображення в обліку 

при застосуванні форми розрахунків платіжними дорученнями. 

8. Розкрийте методику облікового відображення операцій при застосуванні 

форми розрахунків платіжними вимогами-дорученнями. 

9. Що Вам відомо про облік операцій при розрахунках чеками? 



49 

 

10. Розкажіть про методику обліку операцій при розрахунках акредитивами. 

11. У чому полягає суть методики обліку операцій при розрахунках 

гарантованими дорученнями? 

12. Розкрийте особливості методики обліку операцій при розрахунках 

платіжними вимогами без акцепту платників при безспірному стягненні коштів. 
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 Тема 5. Облік  

 депозитних операцій 

     

              

  

 

  

 

1. Характеристика депозитів та рахунків для обліку депозитних операцій. 

2. Облік депозитних операцій 

 

Після вивчення теми студенти  повинні знати: 

1. Економічний зміст депозитних операцій. 

2. Види строкових та ощадних депозитів. 

3. Порядок відкриття та режим функціонування депозитного рахунку. 

4. Облікові депозитні операції та методику їх здійснення. 
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1. Характеристика депозитів та рахунків для обліку 

депозитних операцій 
 

Для успішної діяльності комерційних банків у конкурентному 

середовищі неодмінно слід нарощувати обсяги активних операцій, оскільки 

саме їх здійснення забезпечує отримання прибутку, а отже, і зростання 

капіталу банку. Водночас власних коштів банку замало для розширення 

кредитних вкладень, проведення операцій на фондовому фінансовому та 

валютних ринках. Майже всю потребу у грошових ресурсах банки покривають 

за рахунок залучених коштів. Традиційно найбільша частка у структурі 

залучених коштів припадає на депозити. 

Депозити — це грошові кошти, які внесені у банк клієнтами, 

зберігаються на їх рахунках і використовуються відповідно з укладеною 

угодою і банківським законодавством. 

Депозити відрізняються в залежності від строку, умов внесення і 

вилучення коштів, сплати відсотків, а також можливостей отримання пільг за 

активними операціями з банками та деяких інших характеристик. 

При класифікації депозитів, як правило, беруть до уваги наступні ознаки: строк 

депозиту до вилучення; категорію вкладника. 

З точки зору вилучення депозити поділяються на: депозити до запитання; 

строкові депозити. 

Депозити до запитання, або платіжні депозити, — це кошти, що 

знаходяться на поточних рахунках і використовуються власниками для 

здійснення платежів (розрахунків) на користь третіх осіб через використання 

готівки або розрахункових інструментів. За цими депозитами банки або зовсім 

не сплачують відсотки, або запроваджують за ними низькі відсоткові ставки. Це 

пояснюється тим, що банки несуть дуже великі витрати, обслуговуючи 

платіжні рахунки, за якими обліковуються ці депозити.  

Строкові депозити, чи депозити па визначений строк, — це грошові 

кошти, що зберігаються на окремих рахунках у банку, приносять власнику 

відсотковий дохід, не використовуються для платежів на користь третіх осіб і 

повинні бути повернуті клієнту у визначений строк. 

У складі строкових депозитів виділяють ощадні вклади (депозити) і 

власне строкові депозити. В сучасній банківській практиці України ощадні 

вклади відкриваються тільки приватним (фізичним) особам, що передбачає 

дотримання певних вимог: 

1) оформлення вкладу супроводжується видачею ощадної книжки; 

2) для виконання операцій щодо внесення чи вилучення коштів з вкладу 

необхідно подати в банк ощадну книжку, в якій здійснюються записи за 

кожною операцією; 

3) вклади можуть не мати чітко фіксованого строку зберігання. Типи таких 

вкладів, що пропонуються населенню, досить різноманітні.  

Вони розробляються комерційними банками самостійно. 

Строкові депозити мають наступні особливості: 
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1) чітко фіксований строк зберігання; 

2) оформляються депозитною угодою; 

3) при достроковому вилученні депозиту банк запроваджує штрафні санкції. 

Такі строкові депозити відкриваються усім клієнтам банку: 

суб'єктам господарської діяльності, центральним і місцевим органам влади, 

бюджетним установам, банкам і приватним особам. 

Для обліку операцій за ощадними вкладами і власне строковими 

депозитами у банку відкриваються депозитні рахунки. Класифікація строкових 

і ощадних депозитних рахунків наведена нижче: 

 

 
 

При класифікації синтетичних рахунків важлива ще одна ознака: термін 

залучення депозитів. Згідно з цією ознакою депозити поділяються на 

короткострокові (до одного року) та довгострокові (понад один рік). 

Депозитні рахунки — пасивні, тобто мають кредитове сальдо, і носять 

мультівалютний  характер. На наведених рахунках відображаються операції із 

залучення та використання ощадних вкладів та строкових депозитів як у 

національній, так і в іноземній валюті. 

Сплата відсоткового доходу — важлива особливість депозитних рахунків. 

Нараховані відсотки обліковуються на пасивному балансовому рахунку 

«Нараховані витрати за строковими депозитами». 

В аналітичному обліку клієнта до наведених синтетичних рахунків 

відкриваються особові рахунки окремо за кожним типом ощадного вкладу чи 

строкового депозиту.  

Депозитна операція — це операція із залучення коштів на депозитні 

рахунки.  

Під час її здійснення виконуються наступні облікові операції: 

— відкриття і реєстрація депозитного рахунку; 
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— облік операцій щодо залучення коштів на депозит; 

— облік операцій з вилучення коштів з депозиту; 

— нарахування відсотків за депозитом і операції щодо їх сплати клієнтам; 

— облік операцій щодо повернення коштів з депозиту та закриття депозитного 

рахунку. 

 

2. Облік депозитних операцій 
 

Банк відкриває клієнту строковий або ощадний депозитний - рахунок на 

підставі наступних документів: 

— депозитної угоди; 

— картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для підприємств); 

— паспорта або документа, що його замінює, і зразка підпису (для фізичних 

осіб). 

Депозитна угода укладається між банком і підприємством. Вона засвідчує 

право комерційного банку керувати залученими від юридичних і фізичних осіб 

грошовими коштами і право вкладників отримувати у чітко визначений строк 

суму депозиту та відсотків за користування ним. В угоді зазначається: дата 

внесення депозиту, сума депозиту, форма зарахування коштів на депозитний 

рахунок, відсоткова ставка за користування депозитом, періодичність виплати 

відсотків, порядок повернення депозиту і відсотків після закінчення строку 

зберігання, відповідальність сторін, умови розірвання угоди. В угоді 

проставляється номер відкритого особового депозитного рахунку. 

Підписана депозитна угода передається у бухгалтерію. Всі особові 

рахунки підлягають реєстрації як у бухгалтерії, так і в депозитному відділі 

банку. Датою відкриття депозитного рахунку є дата надходження 

(перерахування) грошей на депозит. 

Форма надходження грошей обумовлюється угодою. 

 Підприємства мають право перерахувати кошти на депозитний рахунок 

тільки з поточного рахунку. Фізичні особи можуть внести кошти готівкою або 

перерахувати з поточного рахунку.  

Операції щодо залучення коштів відображаються наступними 

проводками: 

№ Зміст операції Дебет  Кредит  
1  При внесенні коштів від фізичних осіб готівкою  № 1001 № 2630 чи 

№ 2635 

2  При перерахуванні коштів підприємством на 

депозит: 

а) якщо депозитний рахунок 

відкривається в банку,  в якому відкритий 

поточний рахунок; 

б) якщо підприємство має поточний рахунок в 

іншому банку  

   

   

№ 2600 

 

 

№ 1200 

   

   

Депозитний 

рахунок  

    

Депозитний 

рахунок  



54 

 

 

Часткове вилучення коштів з депозиту передбачено тільки для окремих 

типів ощадних вкладів, наприклад, пенсійних, для зарахування заробітної плати 

та ін. Для обліку цих операцій складаються бухгалтерські проводки. 

При вилученні готівкою: 

Д-т — «Депозитний рахунок»; 

К-т — «Банкноти та монети в касі банку». 

При перерахуванні на поточний рахунок: 

Д-т — «Депозитний рахунок»; 

К-т — «Поточний рахунок». 

Відсотковий дохід може виплачуватися щомісяця, раз у квартал, за 

підсумками року, після закінчення строку дії депозиту. Відсотки підлягають 

нарахуванню щомісяця, не пізніше, ніж в останній робочий день місяця. 

Нараховані але не сплачені відсотки відносять до нарахованих витрат. 

Відсотки, нараховані за депозитами, відображаються у балансі на перше число 

наступного місяця як зобов'язання банку, а в звіті про прибутки і збитки — як 

понесені витрати. 

Нарахування відсотків за депозитом відображається таким чином: 

Д-т — «Відсоткові витрати за коштами клієнтів»; 

К-т — «Нараховані витрати за строковими депозитами». 

При настанні дати виплати відсоткового доходу виконується бухгалтерська 

проводка. 

При виплаті готівкою (для фізичних осіб): 

Д-т — «Нараховані витрати за строковими депозитами»; 

К-т — «Банкноти та монети в касі банку». 

При перерахуванні на поточний рахунок клієнта: 

Д-т — «Нараховані витрати за строковими депозитами»; 

К-т — «Поточний рахунок». 

Після закінчення депозитної угоди закриття депозиту здійснюється на 

основі оформлення меморіального ордеру і відображається бухгалтерською 

проводкою. 

При поверненні коштів готівкою (для фізичних осіб): 

Д-т — «Депозитний рахунок»; 

К-т — «Банкноти та монети в касі банку». 

При перерахуванні на поточний рахунок: 

Д-т — «Депозитний рахунок»; 

К-т — «Поточний рахунок». 

Повернення депозиту і сплата відсоткового доходу підприємствам 

здійснюється тільки через перерахування на поточний рахунок. Дострокове 

закриття депозитного рахунку можливе на підставі заяви або клопотання 

клієнта. 

У разі припинення операцій у зв'язку з визнанням депозитного рахунку не 

чинним сума залишку з рахунку перераховується на рахунок № 2903 
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«Кредиторська заборгованість клієнтів за недіючими рахунками»: 

Д-т — «Депозитний рахунок»; 

К-т— «Рахунок № 2903». 

З цього рахунку здійснюється погашення кредиторської заборгованості 

клієнтів за недіючими рахунками у передбаченому нормативними актами 

порядку. 

Контрольні запитання: 

1. Схарактеризуйте зміст депозитної операції та види строкових депозитів. 

2. Назвіть відмінності між платіжними та строковими депозитами. 

3. Наведіть класифікацію рахунків для обліку строкових та ощадних депозитів; 

пригадайте їх основні ознаки. 

4. Який порядок відкриття депозитного рахунку? 

5. Пригадайте методику нарахування відсотків за користування депозитними 

коштами. 
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 Тема 6. Облік 

         кредитних операцій 

 

 

 

 

 

1. Організація обліку кредитних операцій. 

2. Облік операцій з видачі кредиту.  

3. Облік операцій з погашення кредитів та їх пролонгування. 

4. Облік операцій кредитного характеру.  

 

Після вивчення теми студенти  повинні знати: 

1. Види кредитних операцій і побудову синтетичних рахунків для їх обліку. 

2. Функції бухгалтерських працівників при здійсненні кредитних операцій. 

3. Суть методів кредитування і форми позичкових рахунків. 

4. Перелік та призначення документів, що надаються позичальником для 

отримання кредиту. 

5. Облік операцій з видачі, пролонгування та погашення кредиту 

6. Суть і облік операцій кредитного характеру. 
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1. Організація обліку кредитних операцій 

 

Кредитні операції посідають ключове місце з-поміж активних операцій 

комерційних банків. До кредитних операцій належать: позичкові операції, 

операції кредитного характеру та послуги кредитного характеру: 

 

 

 

Суб'єктом кредитної операції є банк та його клієнти. Банк виступає як 

кредитор, тобто він є юридичною особою, яка надає або бере на себе 

зобов'язання надати в майбутньому певну суму грошових коштів у 

розпорядження позичальника на певний строк. Позичальниками виступають 

клієнти та партнери банку, які отримують кошти в позику (у користування) і 

зобов'язуються повернути їх у визначений строк. До них належать суб'єкти 

підприємницької діяльності, органи державного управління, населення, банки. 

Чинне банківське законодавство надає клієнту право вибору банку для 

реалізації потреби в кредитних операціях, тобто клієнт має право відкривати 

позичкові рахунки не в одному, а в декількох банках. Це створює умови для 

розвитку міжбанківської конкуренції і надає клієнту можливість обирати банк, 

який пропонує найбільш оптимальні умови кредитування. 

Під організацією кредитного процесу розуміють техніку та технологію 

кредитування. 

Якість синтетичного і аналітичного обліку позичкових операцій багато в 

чому зумовлена можливістю своєчасного отримання інформації про розподіл 

кредитних вкладень за секторами економіки, видами позик та їх забезпеченням 

щодо окремих позичальників, про рух і погашення кредитів та ін. 

Повнота та своєчасність отримання інформації про кредитні вкладення 

визначають якість ухвали кредитних рішень і впливають на якість управління 

кредитним портфелем. Чітко налагоджене документальне оформлення операцій 
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з видачі та погашення позик дозволяє запровадити чіткий контроль за 

виконанням кредитних операцій па усіх стадіях кредитного процесу. 

На побудову обліку позичкових операцій суттєво впливають такі 

елементи кредитного процесу, як класифікація позик, форми і методи 

кредитування, тощо. Методи кредитування визначають низку технічних 

елементів кредитного процесу, а саме: форму позичкового рахунку, порядок 

регулювання кредитної заборгованості, способи контролю за цільовим 

використанням запозичених коштів і своєчасним їх поверненням. 

Таким чином, метод кредитування визначає спосіб видачі та погашення 

кредиту. 

 

 

 

Розглянемо критерії, які покладено в основу поданої класифікації. Можна 

виділити наступні основні ознаки, за якими здійснюють групування рахунків 

для обліку кредитних операцій в балансі: 

— інституційна; 

— вид кредитної операції; 

— цільове призначення і вид кредиту; 

— строки користування кредитом; 

— тип заборгованості за позикою; 

— доходи, що належать банку за надані кредитні послуги. 
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Згідно з інституційною ознакою рахунки в балансі перш за все згруповані щодо 

наступних позичальників: 

а) банки (перший клас, 152 група); 

б) суб'єкти підприємницької діяльності (другий клас, 20 розділ); 

в) органи загального державного управління (другий клас, 21 розділ); 

г) фізичні особи (другий клас, 22 розділ). 

У середині інституційних позичальників позичкові рахунки групуються 

(або виділяються окремі рахунки) за видами кредитних операцій: 

а) пряме кредитування (позичкові операції); 

б) непряме кредитування: 

— кредити за операціями РЕПО (група 201, рахунок № 1522); 

— кредити за врахованими векселями (група 202); 

— кредити за факторинговими операціями (група 203); 

— фінансовий лізинг (рахунки № 1525,2075). 

Рахунки суб'єктів підприємницької діяльності для обліку позичкових 

операцій поділяються за цільовим направленням кредиту і окремими видами 

кредитів. 

У синтетичному обліку окремо виділяються рахунки для обліку кредитів, 

які видаються для формування обігового капіталу і на фінансування 

інвестиційної діяльності. 

Облік кредитів, призначених для фінансування обігового капіталу, 

ведеться за ознакою їх цільового призначення. Окремо враховуються кредити, 

видані на закупівлю сировини, матеріалів, формування товарних запасів, під 

готову продукцію на складі та відвантажені товари (рахунки групи 204), а 

окремо — кредити, видані на фінансування операцій з експорту та імпорту 

товарів і послуг і за форфейтинговими угодами (рахунки групи 205). 

На фінансування обігового капіталу направляються також кредити для 

фінансування розрахунків за товари та послуги за допомогою платіжних 

карток, на поповнення обігових коштів, на виплату заробітної плати, у тому 

числі за розпорядженням органів влади, та деякі інші, що обліковуються у 

складі групи «Інші кредити в поточну діяльність» (рахунки групи 206). Кредити 

в інвестиційну діяльність, які направляються на покриття затрат по будівництву 

та освоєнню землі, на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі 

обліковуються на рахунках групи 207. 

Принцип цільового призначення і виду кредиту чітко виявляється і при 

групуванні рахунків для обліку кредитів, які надані фізичним особам. Кредити, 

надані фізичним особам, називають споживчими кредитами. Споживчі кредити 

прийнято підрозділяти на дві групи: 

— кредити, які надані на фінансування поточних потреб окремих осіб, у тому 

числі на придбання товарів тривалого використання, на оплату освіти, 

медичних послуг, під платіжні картки і т. ін.; 

— кредити на покращення житлових умов та ведення господарства. 

Стосовно такої класифікації виділені дві групи рахунків: 
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— кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам (рахунки групи 

220); 

— кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам (рахунки 

групи 221). 

В основу класифікації рахунків з обліку кредитів, які надані органам 

загального державного управління, покладено ознаку розподілу органів 

управління за рангами. Останні прийнято підрозділяти на дві групи: 

— центральні органи державного управління; 

— місцеві органи державного управління. 

Відповідно у другому класі виділено дві групи рахунків для обліку таких 

кредитів — 210 і 211. 

В основу побудови рахунків усіх груп покладено єдиний загальний 

принцип. Згідно з ознакою строковості окремо обліковуються короткострокові 

та довгострокові кредити. До короткострокових належать кредити, які видані 

на строк до одного року, до довгострокових — кредити, видані на строк понад 

один рік. 

У кожній групі вирізняються рахунки за ознакою типу заборгованості: 

— строкова заборгованість: 

— пролонгована заборгованість; 

— прострочена заборгованість. 

До строкової належить заборгованість по кредиту в межах початкового 

строку погашення кредиту за кредитною угодою. На рахунку «Пролонгована 

заборгованість» враховується заборгованість за кредитами, строк погашення 

яких перенесено до настання початкового строку погашення. До простроченої 

належить заборгованість за кредити, не погашені у визначений термін. У 

кожній групі також окремо виділяються рахунки для обліку: 

а) доходів, які нараховані банком за надану послугу, строк виплати яких не 

наступив (відстрочені доходи); 

б) прострочених доходів, тобто доходів за кредитами, які у визначений термін 

не перераховані позичальником банку. 

По кожному інституційному позичальнику на рахунках самостійної групи 

обліковується заборгованість за сумнівними кредитами загальними сумами у 

розрізі цільових позик. 

Усі рахунки, як балансові, так і позабалансові, призначені для обліку 

активних кредитних операцій, за своїм характером активні, тобто можуть мати 

лише дебетове сальдо. Дебетове сальдо фіксує суму боргу клієнта перед банком 

або суму вимоги банку до клієнта. На забалансовому рахунку сальдо фіксує 

суму взятого банком на себе зобов'язання кредитного характеру. 

На позабалансових рахунках, що мають допоміжний характер, облік 

ведеться в умовній грошовій оцінці. Наприклад, договір застави, або кредитний 

договір, оцінюється в умовній оцінці 1 грн. і обліковується за дебетом рахунку 

«Інші цінності та документи». Дебетовий обіг за позичковими рахунками 

показує загальну суму виданих кредитів. Кредитовий обіг фіксує: 

а) суму погашених кредитів; 
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б) суму заборгованості за кредитами, яка пролонгована і списана на рахунок з 

обліку пролонгованих позик; 

в) заборгованість за непогашені в строк кредити, яка списана на рахунок з 

обліку прострочених кредитів. 

Заключним елементом у системі балансових рахунків для обліку 

кредитних операцій є рахунки для обліку суми спеціального резерву, який 

використовується для покриття безнадійної заборгованості за нестандартними 

кредитами. В балансі сума спеціального резерву обліковується окремо за 

кредитами, наданими банкам, і загальною сумою за кредитами, наданими 

іншим інституційним суб'єктам: 

— резерв під заборгованість інших банків (група 159, рахунок № 1590); 

— резерв під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам (розділ 24, група 

240, рахунок № 2400). 

За своїм характером ці рахунки пасивні, але належать до виду 

контрактивних балансових рахунків. У балансі і балансовому звіті залишки за 

цими рахунками відображаються за активом зі знаком мінус Такий порядок 

відображення суми резерву дозволяє за даними балансу розраховувати суму 

чистих кредитних активів, або, іншими словами,  реально відображати вартість 

кредитних активів. 

 

 

Аналітичний облік кредитних операцій ведеться на бланках особових 

рахунків. Особові позичкові рахунки відкриваються кожному позичальнику 

окремо на кожен вид і термін кредиту. Для обліку споживчих позик 

використовуються спеціальні бланки особових рахунків у формі карточки. 

У загальному плані під кредитною операцією розуміють укладання 

кредитної угоди про надання позики або угоди про прийняте банком на себе 

зобов'язання щодо видачі кредиту, купівлі позики, яке супроводжується 

записами у банківських рахунках з відповідним відображенням операції в 

балансі кредитора і позичальника. 

Перелік документів, що подаються позичальником в обов'язковому 

порядку: 

1. Заявка на отримання кредиту за формою, визначеною банком. 

2. Анкета позичальника (стислі відомості про позичальника) за формою, 

визначеною банком. 

3. Копії установчих документів, а також інші документи, що підтверджують 

правоздатність (для юридичних осіб) і дієздатність (для фізичних осіб) клієнта. 

4. Копія Статуту. 

5. Копія свідоцтва про реєстрацію (перереєстрацію). 
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6. Копії ліцензій, передбачених законодавством. 

7. Техніко-економічне обґрунтування одержання кредиту з розрахунком строку 

окупності та рентабельності об'єкта кредитування із зазначенням: 

— спрямування позичкових коштів; 

— розрахунку затрат та надходжень на весь термін користування позикою. 

8. Копії контрактів, угод та інших документів, що стосуються кредиту: угоди на 

придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, виконання 

робіт та ін., накладні, митні декларації тощо. 

9. Завірений податковою адміністрацією бухгалтерський баланс, звіт про 

фінансові результати та їх використання на останню звітну дату, а також річні 

баланси за весь період діяльності фірми, при необхідності — розшифровка 

окремих статей балансу. 

10. Документи, що стосуються забезпечення кредиту: 

— застава майна — опис закладеного майна, угоди на придбання заставлених 

товарно-матеріальних цінностей, накладні та інші документи, що 

підтверджують право власності (техпаспорти, техталони — у разі застави 

транспортних засобів); 

— застава нерухомості — довідка з міської нотаріальної контори, угода купівлі-

продажу (передачі, дарування) чи свідоцтво про приватизацію; 

— гарантія (поручительство) — угода гарантії (поручительства), а також 

документи по гаранту; 

— страхування — страховий поліс, угода страхування, умови страхування. 

11. Довідка з обслуговуючого банку про наявність рахунків позичальника, 

наявність/відсутність заборгованості за кредитами та картотекою № 2. 

12. Відомості за кредитами, отриманими в інших банках. 

У разі необхідності позичальник подає (до ухвалення рішення про 

надання кредиту або в процесі подальшого контролю) внутрішні фінансові та 

управлінські звіти, звіт про рух касових надходжень, дані про дебіторську та 

кредиторську заборгованість, податкові та митні декларації, документи про 

оренду приміщень та ін. 

Здійснення кредитних операцій супроводжується виконанням наступних 

облікових операцій: 

— реєстрація і відкриття особового позичкового рахунку позичальнику; 

— операції з видачі кредиту; 

— операції з обліку документів, які супроводжують кредитну операцію; 

— операції з погашення кредиту; 

— операції з обліку поганих кредитів; 

— операції з нарахування та використання резерву на покриття кредитних 

ризиків; 

— операції зі списання з балансу сумнівних кредитів і забалансовий облік 

боргів по цих кредитах; 

— забалансовий облік зобов'язань банку кредитного характеру; 

— зберігання і ведення картотек документів; 
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— відображення кредитних операцій в балансі банку, складання звітності за 

кредитними операціями. 

Облікові кредитні операції є технічним елементом, який логічно завершує 

виконання окремих етапів (або етапу) кредитного процесу. 

2. Облік операцій з видачі кредиту 

Схеми бухгалтерських проводок з видачі позики залежать від способу 

надання кредиту та його забезпечення: 

№  Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку 

1.  Позика видається із зарахуванням на 

поточний рахунок:  

а ) якщо позичальник — клієнт банку; 

б) якщо позичальник — клієнт іншого 

банку або власне банк  

Позичковий рахунок 

Позичковий рахунок 

 

Поточний рахунок 

Коррахунок у НБУ 

(або в іншому банку) 

2  Позика видається готівкою: 

а) підприємству на закупівлю 

сільськогосподарської продукції; 

б) фізичній особі на поточні потреби: 

 

 

Позичковий рахунок 

 

Позичковий рахунок 

 

Банкноти і монети в 

касі банку 

Банкноти і монети в 

касі банку 

3.  Кредит видається на придбання 

розрахункової чекової книжки  

Позичковий рахунок 

 

 

Кошти в 

розрахунках або 

поточний рахунок 

4.  Одночасно із проводками з видачі 

позики обліковується строкове 

зобов'язання на позабалансовому 

рахунку  

Інші цінності та 

документи 

Контррахунок 

№9910 

 

 

Кредит надається позичальнику одноразово у повній сумі й зараховується 

на розрахунковий (поточний) рахунок або видається готівкою. 

Якщо банк вважає за потрібне запровадити більш жорсткий контроль за 

цільовим використанням кредиту, позика видається частинами безпосередньо 

на сплату грошово-розрахункових документів за цінності та затрати, що 

кредитуються. 

 Операції з видачі відображаються наступною бухгалтерською 

проводкою: 

Д-т рахунку «Позичковий рахунок»; 
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К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України (або в 

іншому банку)» (рахунок № 1500). 

Бухгалтерські проводки при відкритті банком обов'язкової кредитної лінії 

та її використанні клієнтом наведені нижче: 

 

№ Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку 

1.  Відкриття обов'язкової кредитної лінії 

(у повній сумі контрактного 

зобов'язання) Клієнту  

Інші зобов'язання з 

кредитування, які 

надані 

клієнтам № 9129  

Контррахунок 

№990  

2.  Перерахування комісії за відкриття 

кредитної лінії клієнтом  

Поточний рахунок  

№ 2600  

Комісійні доходи за 

кредитне 

обслуговування 

№6111  

3.  Видача клієнту позики у межах 

відкритої кредитної лінії і одночасно 

виконання банком позабалансового 

зобов'язання  

Позичковий рахунок  

   

Контррахунок 

№ 9900  

Поточний рахунок № 

2600  

Інші зобов'язання № 

9129  

4.  Відмова клієнта від подальшого 

використання кредитної лінії  

Контррахунок 

№ 9900  

Інші зобов'язання 

№9129  

 

 

Операції з відкриття банком клієнту підтвердженої кредитної лінії 

обліковуються позасистемно. Про проведення операції здійснюється запис у 

картці або журналі обліку відкритих підтверджених кредитних ліній. 

При здійсненні операції з видачі позики одночасно проводиться операція з 

обліку строкового зобов'язання (або зведеного зобов'язання) по номіналу за 

балансом: 

Д-т рахунку № 9819 «Інші цінності та документи»: 

К-т рахунку № 9910« Контррахунок». 

Бухгалтер-операціоніст поміщає обліковане строкове зобов'язання в 

картотеку строкових зобов'язань. Картотека ведеться у розрізі позичальників, а 

серед позичальників — за строками погашення кредиту. 

Кредитна угода передається в бухгалтерію для розміщення у сховищі та 

обліковується на позабалансовому рахунку «Інші цінності та документи» в 

умовній оцінці 1 грн.: 

Д-т рахунку № 9819 «Інші цінності та документи»; 

К-т рахунку № 9910 «Контррахунок». 

Форми забезпечення кредиту різноманітні:  

- це може бути застава майна (у вигляді товарно-матеріальних 

цінностей, нерухомості, цінних паперів),  

- угоди гарантії або поручительства.  

Облік залежить від форми забезпечення та місця знаходження застави:  
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Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку 

Отримання банком гарантії та 

поручительства за кредитами (за 

номіналом): 

а) від банків  

 

 

 

Контррахунок  

№ 9900  

 

 

 

Прості гарантії, що 

отримані від банків 

№9010  

б) від клієнтів  Контррахунок  

№ 9900  

Прості гарантії, що 

отримані від клієнтів 

№9031  

 

Згідно з умовами угоди застави закладене майно може перебувати як у 

заставника, так і у заставоотримувача в експлуатації або на зберіганні.  

Операції з обліку застави відображаються наступними записами: 

 

Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку 

Цінності, прийняти в забезпечення (за 

номіналом згідно суми оцінки в угоді): 

а) предмет застави залишається у 

клієнта  

 

 

Контррахунок 

№ 9900  

 

 

Застава, за якої предмет 

застави залишається у 

заставника № 9500  

б) предмет застави передається банку  Контррахунок 

№ 9900  

Застава, за якої предмет 

застави передається 

банку №9501  

 

 

3. Облік операцій з погашення кредитів та їх пролонгування 
 

За способом погашення розрізняють кредити, які погашаються:  

1) водночас загальною сумою,  

2) в розстрочку, тобто частинами суми.  

Спосіб погашення визначається, як правило, при структуризації позики. 

Кредитний працівник на основі вивчення прогнозу руху грошових потоків, що 

поданий клієнтом, спільно з ним визначає найбільш прийнятний спосіб 

погашення. Якщо обрано спосіб погашення в розстрочку, кредитний працівник 

складає графік погашення кредиту і розраховує суми до погашення основного 

боргу та відсоткові платежі по кожному строку. 

Строки і суми погашення основного боргу відображаються в строковому 

зобов'язанні, яке надає клієнт при отриманні кредиту і на основі якого 

бухгалтер-операціоніст контролює погашення кредиту з боку клієнта. 

Бухгалтер щоденно проглядає картотеку і добирає зобов'язання, за якими 
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настав строк погашення. Джерелом погашення кредиту виступають власні 

кошти клієнта. 

Розглянемо облік операцій з погашення кредиту: 

 
№ 

з/п  

Зміст операції  Дебет рахунку  Кредит рахунку  

1.  Кредит погашається у встановлений 

строк у повній сумі:  

      

а) за меморіальним ордером кошти 

списуються з розрахункового 

рахунку;  

Поточний рахунок 

№2600  

Позичковий 

рахунок  

б) списується у витрати строкове 

зобов'язання;  

Контррахунок 

№9910  

Інші цінності та 

документи №9819  

в) вилучається зі сховища кредитна 

угода;  

Контррахунок  

№9910  

Інші цінності та 

документи №9819  

г) вилучається зі сховища угода 

застави;  

Контррахунок  

№9910  

Інші цінності та 

документи №9819  

д) заставлене майно повертається 

клієнту;  

Застава, за якої предмет 

застави передається 

банку №9501  

Контррахунок  

№ 9900  

е) списується отримана гарантія за 

кредит  

Прості гарантії, що 

отримані від клієнтів № 

9031  

Контррахунок  

№ 9900  

2  Кредит погашає ться кредитом 

іншого банку (платіжним 

дорученням)  

Коррахунок у НБУ № 

1200  або  

Позичковий 

рахунок  

Коррахунокв іншому 

банку №1500  

3.  Фізична особа погашає позику 

шляхом:  

      

а) внесення готівки в касу банку;  

   

б) перерахуванням з вкладу  

Банкноти та монети в 

касі банку № 1001 

Депозитний рахунок  

Позичковий 

рахунок  

   

Позичковий 

рахунок  

 

 

У випадку повного погашення кредиту, включаючи відсоткові платежі, 

банк повертає позичальнику цінності, цінні папери, які були прийняті у заставу. 

Такі операції виконуються з дозволу керівництва банку. 

Кошти на погашення кредиту з інших банків перераховуються або з 

використанням платіжного доручення, оформленого позичальником, або 

вимогою-дорученням, яке оформляє банк-кредитор. Строкове зобов'язання або 

зведене зобов'язання вилучається у витрати лише при їх погашенні у повній 

сумі. Якщо погашення здійснюється частково, то на звороті робиться позначка 

про суму та дату платежу, а зобов'язання залишається у картотеці і не підлягає 

списанню на витрати. 

При прийнятті рішення щодо пролонгування кредиту складається додаток 

до кредитної угоди, і клієнт замінює строкове зобов'язання на зобов'язання з 

новими строками погашення. 
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Облік операцій з пролонгування кредиту: 

 

№ Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку 

1.  Пролонгована заборгованість за 

кредит згідно з доповненням до 

кредитної угоди  

Пролонгована 

заборгованість за 

кредитами  

Позичковий рахунок 

з обліку строкової 

заборгованості  

2  Списання у витрати строкового 

зобов'язання з початковими строками  

№9910  №9819  

3.  Оприбуткування в картотеку 

строкового зобов'язання з новим 

строком погашення  

№9819  №9910  

 

При настанні строку погашення кредиту і відсутності у клієнта достатньої 

суми коштів для його погашення уповноважені підрозділи банку починають 

проводити роботу з проблемними кредитами. 

Періодично, один раз на місяць або квартал, банк повинен аналізувати 

якість кредитного портфеля. Підлягає інвентаризації та аналізу заборгованість 

за кредитами, яка обліковується на рахунках прострочених позик з метою 

виявлення сумнівної. Остання підлягає перенесенню на рахунок з обліку 

сумнівної заборгованості. 

Трансформація заборгованості оформляється проводкою: 

Д-т «Сумнівна заборгованість за кредитами»; 

К-т «Прострочена заборгованість за кредитами».  

Таким чином, на рахунках з обліку сумнівної заборгованості обліковується 

заборгованість за кредитами, повернення яких на сьогодні майже неможливо. 
 

 

4. Облік операцій кредитного характеру 

 
Найбільш поширеними є факторингові операції і операції з фінансового 

лізингу. 

Облік факторингових операцій.  

Факторингові операції  -  це продаж рахунків фактору (від англ. factor — 

комісіонер, агент, посередник), в особі якого, як правило, виступають 

комерційні банки, фінансові компанії, а також спеціалізовані факторингові 

компанії.  

При цьому банки купують рахунки-фактури постачальників на 

відвантажену конкретним покупцям-дебіторам продукцію, виконані роботи, 

послуги. Внаслідок цього здійснюється передача постачальником банку права 

на вимогу боргу з покупця. 

Отже, факторингові операції — це купівля банком права на утримання 

боргу. Це не просто одна з форм фінансування. Банк купує в свого клієнта 

дебіторські рахунки, завчасно оцінивши кредитоспроможність наявних і 
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можливих дебіторів клієнтів, і наперед визначає максимальний розмір авансу, 

який звичайно складає 80—90 % суми рахунків-фактур за вирахуванням 

дисконту і комісійних. Після аналізу необхідної інформації, одержаної від 

постачальника банк укладає з ним угоду на факторингове обслуговування, в 

якій повинно бути обумовлено: 

— перелік покупців, вимоги яких будуть переуступатися; 

— контрольну суму переуступок; 

— розмір аважу; 

— відсоткову ставку за кредит; 

— відсоткову ставку комісійних за обробку рахунків-фактур; 

— право регресу зворотної вимоги до постачальника; 

— граничний строк платежу для покупця-дебітора; 

— відповідальність сторін за порушення угоди; 

— умови розірвання угоди; 

— строк дії угоди та ін. 

Бухгалтерський облік розрахунків за факторинговими операціями 

здійснюється на активно-пасивному балансовому рахунку № 3519 «Інша 

дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку» (субрахунок 

«Розрахунки банку за факторинговими операціями»), а одержаних доходів — 

на спеціальному окремому рахунку № 6023 «Відсоткові доходи за рахунками 

суб'єктів господарської діяльності за факторинговими операціями». 

Аналітичний облік до цього рахунку здійснюється за особовими рахунками 

постачальників. 

Доходи банку від факторингових операцій становить різниця між ціною 

купівлі рахунків-фактур постачальника і сумою, яка надходить за них від 

дебітора-покупця. 

Відображення факторингових операцій в системі рахунків 

бухгалтерського обліку розглянемо на прикладі викупу дебіторської 

заборгованості на суму 100 000 грн. із загальною сумою усіх скидок 10000 грн. 

1. На викуп дебіторської заборгованості у постачальника за ціною нижче 

вартості рахунків-фактур: 

Д-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» 90 000 грн. 

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 90 000 грн. 

2. На одержання грошей від дебітора на повну суму рахунку-фактури — 100 

000 грн.: 

Д-т рахунку № 120 «Коррахунок у Національному банку України» 100 000 грн. 

К-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» 90 000 грн. 

К-т рахунку № 6023 «Відсоткові доходи за рахунками суб'єктів господарської 

діяльності за факторинговими операціями» 10 000 грн.  

Аналогічно відображаються на рахунках бухгалтерського обліку і 

операції форфейтинга — форми банківського кредиту, що передбачає 
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придбання права вимоги з постачання товарів і надання послуг, прийому на 

себе ризику виконання цих вимог та їх інкасування. 

Облік фінансового лізингу.  

Лізинг — це форма довгострокової оренди, яка пов'язана з передачею в 

користування обладнання, транспортних засобів, іншого рухомого і нерухомого 

майна, при збереженні права власності за орендодавцем на весь строк угоди 

оренди. 

Після закінчення строку дії угоди лізингу орендатор може: 

— завершити орендні платежі й повернути майно банку; 

— скласти нову угоду лізингу; 

— викупити майно за ціною, погодженою з орендодавцем: встановленою у 

момент укладання угоди або за залишковою вартістю. 

Строк угоди, як правило, дорівнює строку амортизації або менший за 

нього. 

Орендна плата включає в себе амортизацію, витрати банку щодо оформлення 

лізингу і комісійну винагороду у вигляді відсотків. 

Бухгалтерський облік операцій за лізингом ведеться на активних 

рахунках: 

№ 4400 «Операційні основні засоби» (які здані в оренду з оперативного 

лізингу); 

№ 4500 «Неопераційні основні засоби» (які здані в оренду з оперативного 

лізингу). 

За дебетом цих рахунків обліковується вартість заново придбаних машин, 

обладнання та інших об'єктів основних засобів, які потім передані згідно з 

лізинговою угодою. За кредитом цих рахунків відображаються їх вибуття при 

купівлі орендарем за залишковою вартістю, списанні з балансу або іншій 

реалізації за договірною ціною. 

Аналітичний облік при цьому здійснюється аналогічно в межах рахунків 

№ 4400 та 4500.  

Контрольні запитання : 

1. Наведіть класифікацію кредитних операцій і зміст окремих видів цих 

операцій. 

2. Дайте визначення методу кредитування.  

3. Які Ви знаєте форми позичкових рахунків? 

4. Розкрийте зміст кредитної лінії, назвіть її види. 

5. Як побудовані рахунки для обліку кредитних операцій в балансі? 

6. Яка інформація про кредитні операції має бути розкрита у фінансовій 

звітності? Як визначають чисті кредитні активи? 

7. Схарактеризуйте методику обліку позичкових операцій. 

8. Розкрийте суть і методику обліку факторингових операцій. 

9. Розкрийте суть і методику обліку лізингових операцій. 
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Тема 7. Облік операцій з 

цінними паперами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними. 

2. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, 

що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж. 

3. Облік вкладень банку у боргові  цінні папери з метою продажу. 

4. Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку. 

Після вивчення теми студенти  повинні знати: 

1. Поняття, класифікацію цінних паперів. 

2. Операції, які здійснюються з цінними паперами. 

3. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, 

що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж. 

4. Облік вкладень банку у боргові  цінні папери з метою продажу. 

5. Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку. 

 

 

 



71 

 

1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними. 

 
Цінний папір - це грошовий документ, що засвідчує право володіння чи 

відносини позички, визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила, 

та його власником і передбачає, як правило, виплату доходу у вигляді 

дивідендів чи процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, 

що випливають з цих документів, іншим особам. 

Цінні папери розрізняються: 

• за характером розпорядження (іменні чи на пред'явника); 

• за формою виплати доходів (боргові та пайові). 

Боргові, як правило, є паперами з фіксованим доходом та зобов'язанням 

повернення боргу у визначений час. 

Пайові цінні папери є часткою утримувача у реальній власності і дають 

право на одержання частини прибутку та на участь в управлінні товариством. 

В Україні зараз випускаються та перебувають в обігу такі види цінних 

паперів: акції, облігації внутрішньої республіканської і місцевої позик, облігації 

підприємств, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі. 

Комерційні банки України використовують емісію цінних паперів при 

створенні банку задля розширення його операцій, а також при формуванні 

ресурсів для своїх активних операцій. За рахунок випуску простих та 

привілейованих акцій відбувається утворення капіталу комерційних банків, які 

мають статус акціонерного товариства. Власники простих акцій беруть участь в 

управлінні банком і поділяють з ним усі його доходи, збитки та ризики. Якщо 

комерційний банк має прибутку, власники простих акцій не отримують 

дивідендів; їм нічого не гарантується і у випадку ліквідації банку. Прості акції 

вільно купуються та продаються на вторинному ринку цінних паперів. 

Привілейовані акції дають їх власникам право на отримання фіксованого 

розміру дивідендів, який не залежить від отриманого банком прибутку. 

Власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні комерційним 

банком. 

Перший випуск акцій банку повинен складатися виключно із простих 

акцій. Реєстрація та продаж банком-емітентом першого випуску акцій 

звільняється від оподаткування на операції з цінними паперами. 

Усі випуски цінних паперів банками типу відкритого акціонерного 

товариства, незалежно від розміру випуску та кількості інвесторів, підлягають 

державній реєстрації у Міністерстві фінансів України. Таким чином 

підвищується відповідальність банків-емітентів перед покупцями цінних 

паперів та знижується ризик, пов'язаний із фінансовими зловживаннями та 

махінаціями. 

Процес випуску акцій має такі етапи: 

•    Прийняття рішення про емісію. 

•    Випуск проспекту емісії, який готують спеціалісти банку, у проспекті   

визначаються   вид   акції,   обсяг   емісії,   витрати   на   неї, тривалість.    

Проспект    емісії    під    час    першої    емісії    готується засновниками банку, 
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під час наступних - Правлінням банку. Проспект емісії має надавати таку 

інформацію: 

 характеристика емітента; 

 органи управління банком та вищі посадові особи; 

 опис ділової активності, діяльності емітента; 

  інформація про емісію; 

 фактори ризику. 

•  Затвердження   проспекту  емісії  Правлінням  банку  та  його 

посвідчення незалежною аудиторською компанією. 

•  Реєстрація   проспекту  емісії в  Державній  комісії з   цінних паперів та 

фондового ринку. 

•  Публікація проспекту емісії в пресі. 

•  Розміщення цінних паперів. Відбувається такими способами:  

 вільний продаж; 

 капіталізація власних коштів; 

 обмін акцій попереднього випуску. 

•  Реєстрація підсумків випуску. 

• Публікація підсумків емісії у пресі. 

Випуск простих акцій дозволяє банку отримати додаткові кошти у 

безстрокове користування, збільшити капітал банку, що дає змогу нарощувати 

обсяг активних операцій. Якщо прибуток відсутній чи невеликий, то банк може 

не виплачувати дивіденди акціонерам. Однак випуск простих акцій має й свої 

недоліки: 

 є  дорогим   джерелом,   оскільки  дивіденди  виплачуються   з прибутку; 

 розмір   дивідендів,   як   правило,   вищий   за   процент,   що виплачується 

кредиторам банку. 

Випуск привілейованих акцій також має свої переваги і недоліки. До 

позитивних сторін належить: 

 Зростання капіталу, а отже й розширення спектра активних операцій. 

 Кошти отримуються у безстрокове користування. 

 Немає загрози дійсним акціонерам щодо зменшення контролю над банком. 

Та все ж випуск привілейованих акцій є дорогим джерелом, оскільки 

дивіденди по них бувають вищими за дивіденди по простих акціях. Згідно з 

Базельськими рекомендаціями привілейовані акції належать до додаткового 

капіталу, а в Україні вони, перебуваючи в складі статутного капіталу, належать 

до основного капіталу. 

У деяких випадках, а особливо коли ціни на прості акції низькі, банки 

випускають конвертовані префакції, які через певний строк чи за певних умов 

можна обміняти на прості акції. 

Якщо розглянути емісію банківських облігацій, то вона має такі самі 

вимоги, що й емісія акцій. Комерційним банкам суворо заборонено випускати 

облігації для поповнення статутного капіталу та покриття збитків банку. 

Реалізація облігацій може здійснюватися шляхом їх продажу за договорами або 

обміну на раніше випущені облігації. 



73 

 

На відміну від іпотеки, що забезпечується землею та нерухомістю, 

банківські облігації не мають реального забезпечення. Вони носять середній та 

довгостроковий характер. 

Перевагами емісії облігацій можна вважати такі: 

•  Вони дешевші, аніж емісія акцій, оскільки виплата процентів належать 

до складу витрат банку. 

•  У   порівнянні   з   простими   акціями   вони   не   загрожують 

існуючим акціонерам у частині зменшення контролю над банком. 

• У порівнянні з депозитними сертифікатами строк погашення їх чітко 

визначений, а це зручно для прогнозування ресурсів банку. Проте випуск 

облігацій має й свої недоліки: 

1. Платежі фіксовані, тому можуть припасти на несприятливий для банку 

період. 

2. Мають обмежений строк порівняно з акціями. 

3. Треба створювати резерв для сплати процентів і погашення облігацій. 

Поширеною формою строкових вкладів є ощадні й депозитні 

сертифікати - цінні папери, які засвідчують факт депонування в банку 

грошових коштів і право держателя цінних паперів отримати після 

встановленого терміну суму вкладу та проценти. 

Можна виділити такі види сертифікатів: 

• за способом випуску: 

а) разові, 

б) серійні; 

• за можливістю обігу: 

а)  іменні, 

б) на пред'явника; 

• за строками обігу: 

а) термінові, 

б) до запитання; 

• за умовами виплати процентів: 

а) в день погашення; 

б) з регулярним погашенням протягом розрахункового періоду.  

Доречно    зазначити,    що    ощадні    сертифікати    мають   такі реквізити: 

1.  Найменування цінного папера. 

2.  Назва  банку-емітента,   його  місцезнаходження,  №   цінного папера. 

3.  Дата випуску. 

4. Сума депозиту. 

5.  Строк вилучення вкладу. 

6. Для іменного сертифіката - ім'я держателя. 

7.  Підпис керівника банку чи іншої уповноваженої особи. 

8.  Печатка банку. 

Ощадний сертифікат має певні переваги перед строковим вкладом, адже 

тут існує можливість передачі третій особі, і клієнт отримує винагороду, якої б 

він був позбавлений в разі дострокового вилучення депозиту. 
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Щодо депозитних сертифікатів, то вони, як і облігації, є борговими 

зобов'язаннями. Можуть випускатися банками будь-якої організаційної форми. 

В Україні сертифікати - це іменні цінні папери. 

 

 

2. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком, що входять до портфеля  

цінних паперів банку на продаж 

 
Активна діяльність комерційних банків на фондовому ринку (ринку 

цінних паперів) є вагомим аргументом зростання авторитету банку. В умовах 

конкуренції банки змушені вишукувати ефективні шляхи зростання прибутку, а 

отже, і обсягів капіталу. Операції з цінними паперами (ЦП) за умови вигідних 

фінансових вкладень є доволі прибутковими. 

Відповідно до Законів України  ―Про банки і банківську діяльність‖, ―Про 

цінні папери та фондову біржу‖ банкам надано право проводити широкий обсяг 

операцій з цінними паперами. 

Досить поширеною є комісійна та комерційна діяльність з цінними 

паперами, а саме торгівля ними за рахунок третіх осіб; розміщення цінних 

паперів третіх осіб. За останні роки значно розширено обсяги надання послуг 

клієнтам за операціями з цінними паперами. Значного поширення набули такі 

види послуг як купівля та продаж муніципальних і корпоративних боргових 

зобов’язань, векселів, купівля-продаж ощадних сертифікатів. Окремі банки, 

отримавши дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

виконують функції зберігача цінних паперів, тобто надають такі послуги як 

відкриття рахунків депо, приймають на зберігання всі види цінних паперів у 

документарній (паперовій) формі та у вигляді записів за рахунками депо, 

ведуть облік застави цінних паперів, реєструють перехід права власності на 

цінні папери, обіг яких банк-зберігач обслуговує на підставі розпорядження 

клієнта. 

За формою випуску цінні папери поділяються на такі види: 

- цінні папери в документарній формі; 

- цінні папери у вигляді електронних записів на депо-рахунках 

(бездокументарна форма). 

За видами сплати доходу цінні папери поділяють на дві категорії. 

 Цінні папери з визначеним прибутком, які: 

- дають процентний дохід (купонні цінні папери); 

- не дають процентного доходу (цінні папери з нульовим купоном). 

 Цінні папери з невизначеним прибутком (акції та цінні папери, що 

засвідчують право на паї). 

Відповідно до Закону України ―Про цінні папери та фондову біржу‖ в Україні 

можуть випускатися та обертатися такі види цінних паперів: акції; облігації 
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внутрішніх державних і місцевих позик; облігації підприємств; казначейські 

зобов’язання; ощадні сертифікати; векселі; приватизаційні папери.  

Придбані для продажу акції з невизначеним прибутком обліковуються за 

первісною вартістю за балансовими рахунками групи 310 ―Акції та інші ЦП з 

нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж‖, а саме: 

3102 Акції та інші ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, 

які випущені банками; 

3103 Акції та інші ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, 

які випущені фінансовими (небанківськими) установами; 

3105 Інші акції та ЦП з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж. 

Назви наведених балансових рахунків свідчать, що емітентами ЦП 

можуть бути: банки, фінансові (небанківські) установи, інші емітенти. Проте 

для створення повного уявлення про здійснену операцію із ЦП цього надто 

мало. Саме тому комерційний банк широко застосовує загальні параметри 

аналітичного обліку щодо кожної операції із ЦП, а ведення особових рахунків у 

розрізі емітентів акцій, термінів випуску, погашення тощо формує необхідну 

базу даних для потреб звітності за операціями із ЦП. 

Первісна вартість придбаних акцій у майбутніх періодах, як правило, не 

відповідає їх ринковій вартості. Саме тому, зважаючи на принцип обережності, 

балансова вартість портфеля акцій на продаж коригується за правилом нижчої 

вартості. 

Суть цього правила полягає в тому, що наприкінці кожного місяця 

балансова вартість ЦП порівнюється з їх ринковою вартістю і, у разі її 

зниження, створюється спеціальний резерв під нереалізований збиток. 

Спеціальний резерв обліковується за балансовим рахунком 3190 ―Резерв 

під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж‖. 

Під час оцінювання портфеля акцій на продаж доцільно зменшити їх 

ринкову вартість на суму можливих витрат, що, як правило, виникають у 

процесі продажу акцій. Ідеться про комісійну винагороду за брокерські, 

юридичні, консультаційні послуги, про сплату біржових зборів та держмита. 

Перевищення ринкової вартості акцій над їх балансовою вартістю несе 

можливість отримання прибутку (у разі їх продажу). Отже, за принципом 

обережності, бухгалтерський запис не проводиться. 

Якщо портфель акцій на продаж включає пакети різних емітентів, то 

правило нижчої вартості застосовують щодо кожної окремої складової 

портфеля, тобто взаємна компенсація між нереалізованими прибутками та 

збитками від різних пакетів акцій не проводиться. 

Відрахування до резервів під знецінення акцій на продаж є витратною 

статтею у фінансовому обліку, а рахунки резервів, як і за кредитними 

операціями, є контрактивними до балансових рахунків, за якими обліковуються 

акції на продаж. 

Розглянемо приклад. Портфель акцій комерційного банку на продаж 

включає пакети акцій компаній. Оцінюється цей портфель наприкінці місяця 

(табл.1). 
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Таблиця 1 
ОЦІНКА ПОРТФЕЛЯ АКЦІЙ НА ПРОДАЖ, грн. 

Портфель акцій  
на продаж 

Балансова 
вартість акцій 

Ринкова вартість (за 
вирахуванням 

можливих витрат на 
продаж) 

Вартість акцій 
для переоцінки 

Прості акції ЗАТ ―Газ‖ 50000 42000 42000 

Привілейовані акції ЗАТ 
―Україна‖ 200000 180000 180000 

Прості акції фірми ―Аваль‖ 100000 110000 100000 

Вартість портфеля 350000 332000 322000 

 

За правилом нижчої вартості комерційний банк має створити спеціальний 

резерв на суму 28000 грн., що в обліку супроводжується записом: 

Д-т 7703 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 28000 грн.  

К-т 3190 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 28000 грн.  

Досить чіткий механізм обліку діє в разі, коли потрібно зменшити 

залишок створеного спеціального резерву. Це буває в разі підвищення ринкової 

вартості акцій, що перебувають у портфелі акцій на продаж. 

Тоді результат коригування супроводжується таким прове- 

денням: 

Д-т 3190 

К-т 7703 Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку 

на продаж. 

Отже, скоригована сума спрямовується на зменшення витрат банку у 

місяці, за який проводилася оцінка портфеля на продаж. 

Доходи банку можуть виникати внаслідок продажу акцій за ціною, що 

перевищує балансову вартість. У противному разі банк зазнає збитків.  

Зауважимо, що результат від продажу акцій обліковується за активно-

пасивним рахунком 6203 ―Результат від торгівлі цінними паперами на продаж‖. 

Зрозуміло, що за кредитом рахунку обліковується позитивний результат 

(прибуток), а за дебетом — негативний (збиток). 

Зрештою залишок за рахунком 6203 певною мірою спричинятиметься до 

зміни обсягу капіталу банку. 

 

3. Облік вкладень банку у боргові  цінні папери 

з метою продажу 
 

 

Відносячи цінні папери до портфеля на продаж, ураховують такі фактори: 

 мета придбання — на продаж; 

 фактичний період зберігання — до одного календарного року; 

 наявність сформованого активного фондового ринку цінних паперів, що 

придбаваються з метою продажу. 



77 

 

Боргові цінні папери можуть випускатися: 

- центральними та місцевими органами державного управління; 

- банками; 

- юридичними особами. 

За балансом комерційних банків боргові цінні папери в портфелі банку на 

продаж обліковуються за рахунками 311 групи, а саме: 

3110 Боргові цінні папери центральних органів державного управління у 

портфелі банку на продаж;  

3111 Боргові цінні папери місцевих органів державного управління у 

портфелі банку на продаж; 

3112 Боргові цінні папери, випущені банками, у портфелі банку на 

продаж; 

3113 Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) 

установами, у портфелі банку на продаж; 

3114 Боргові цінні папери, випущені підприємствами, у портфелі банку 

на продаж. 

За цими рахунками боргові ЦП обліковуються за вартістю їх придбання, 

але в кінці кожного місяця переобліковуються за правилом нижчої вартості. 

Слід наголосити, що синтетичний облік операцій з борговими цінними 

паперами забезпечує лише зведену інформацію щодо їх обсягу у портфелі банку 

на продаж. Тому за багатьма позиціями, які знаходять відображення у фінансовій 

звітності банку, інформація формується на рівні аналітичного обліку. Основним 

регістром саме аналітичного обліку є особові рахунки, що ведуться в розрізі 

емітентів. 

Що стосується синтетичного обліку на балансових рахунках, то окремі 

елементи його організації безпосередньо пов’язані з економічним змістом 

боргових ЦП, за якими емітент несе зобов’язання повернути у визначений термін 

кошти, інвестовані в його діяльність, та сплатити дохід або надати певні майнові 

права (за винятком прав на участь в управлінні діяльністю емітента). Саме тому 

боргові цінні папери, як правило, придбаваються зі знижкою (дисконтом) або 

надбавкою (премією). 

Дисконт є різницею між вартістю погашення боргових цінних паперів та 

вартістю їх придбання. Отже, за дисконтними ЦП вартість придбання є нижча 

від вартості погашення. 

Премія — це перевищення вартості придбання ЦП над вартістю їх 

погашення. 

Номінальна вартість боргових ЦП зазначається безпосередньо на бланку 

ЦП. 

Такий підхід передбачає особливу умову обліку боргових ЦП, а саме: 

обліковуються вони у розрізі кожної складової частини ЦП: 

 номінальної вартості; 

 дисконту; 

 премії. 
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Номінальна вартість обліковується, як уже зазначалось, за рахунками 311 

групи, які наведено раніше. Але за цією групою обліковуються також інші 

складові, тобто дисконт та премія, за такими рахунками: 

3116 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у 

портфелі банку на продаж 

3117 Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі 

банку на продаж. 

Емітент боргових цінних паперів зобов’язаний сплатити їх покупцеві 

процентний дохід. Щомісяця за принципом нарахування банк, який обліковує 

боргові ЦП, проводить за своїм обліком нарахування доходів, сума яких 

заноситься до рахунків бухгалтерським проведенням: 

Д-т 3118 Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі 

банку на продаж 

К-т 6052 Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі 

банку на продаж.  

Якщо процентні доходи нараховуються щомісяця, а сплачуються тоді, коли 

настають терміни їх погашення, то дисконт і премія мають бути замортизовані 

протягом терміну від дати придбання до дати погашення. 

У разі продажу боргових ЦП до дати погашення, покупець крім вартості 

продажу сплачує продавцеві, ще й суму нарахованих процентів, оскільки 

нараховані при погашенні даного ЦП проценти отримає саме новий власник від 

емітента. 

Нарахування амортизації як дисконту, так і премії проводиться записами 

за рахунком 6052 ―Процентні доходи за іншими цінними паперами у портфелі 

банку на продаж‖. Причому сума амортизації дисконту відображається за 

кредитом, а сума амортизації премії — за дебетом: 

у разі амортизації дисконту: 

Д-т 3116 Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в 

портфелі банку на продаж 

К-т 6052; 

у разі амортизації премії: 

Д-т 6052 

К-т 3117 Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі 

банку на продаж. 

По суті дані бухгалтерські записи свідчать, що амортизація дисконту для 

банку є дохідною операцією. Премія ж виникає при купівлі купонних цінних 

паперів. Отже, амортизація премії зменшуватиме надалі купонний дохід. 

Результат від продажу боргових цінних паперів відображається за активно-

пасивним рахунком 6203 ―Результат від торгівлі цінними паперами на продаж‖. 

 

4. Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку 

 

Банківський вексель є цінним папером, що вільно обертається. 
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Основною метою випуску банківських векселів є формування 

оптимальної структури ресурсної бази банку за рахунок альтернативних джерел 

надходження коштів. Оптимізація структури ресурсної бази досягається 

шляхом підвищення питомої ваги строкових зобов’язань, векселів, зокрема, які 

є ліквідними і привабливими для інвесторів фондовими інструментами. Окрім 

цього, емісія банківських векселів сприяє розширенню спектра надійних 

фондових інструментів. 

Банк, що є емітентом векселя, засвідчує безумовне грошове зобов’язання 

сплатити, після настання терміну, визначену суму грошей власнику векселя 

(векселедержателю). 

Векселі можуть бути прості та переказні, але банки можуть випускати 

тільки прості векселі. 

Як загалом боргові цінні папери інших емітентів, банк-емітент може 

продавати власні боргові зобов’язання (векселі) за номіналом, зі знижкою 

(дисконтом) або надбавкою (премією). Тому облік здійснюється за кожною 

складовою векселя окремо за такими балансовими рахунками: 

3300 Прості векселі, емітовані банком (обліковується вексель за номінальною 

вартістю); 

3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, 

емітованими банками 

3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, 

емітованими банком. 

Підставою для оформлення банківського векселя є: 

 угода купівлі-продажу векселя; 

 документ, що підтверджує факт зарахування на кореспондентський 

рахунок банку суми, визначеної угодою. 

Аналітичний облік емітованих банком векселів ведеться в  

автоматизованому режимі або у спеціальному журналі за такою формою: 
 

№ 

п/п 

Назва 

ремітента 

МФО 

банку 

Номер 

проданого 

векселя 

Номінальна 

сума векселя 

Дата 

продажу 

Дата 

погашення 

Процент за 

векселем 

        

 

Облік операцій, пов’язаних з емісією векселів оформляється сукупністю 

таких бухгалтерських записів. 

 Оприбуткування бланків векселів: 

Д-т 9820 Бланки цінних паперів 

К-т 9910 Контррахунки до рахунків груп 96—98; 

 продаж векселя за номінальною вартістю: 

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку 

або Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ 

або Д-т Поточний рахунок контрагента 

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком; 
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 використано бланки векселів: 

Д-т 9910 Контррахунок 

К-т 9820 Бланки цінних паперів; 

 продажа векселя з премією: 

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку 

або Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ 

або Д-т Поточний рахунок контрагента 

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком 

К-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного 

боргу, емітованими банком; 

 щомісячна амортизація премії: 

Д-т 3307 Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного 

боргу, емітованими банком 

К-т 7050 Процентні витрати за ЦП власного боргу, які емітовані банком, 

крім ощадних сертифікатів; 

 продаж векселя з дисконтом: 

Д-т 1001 Банкноти та монета в касі банку 

або Д-т 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ 

або Д-т Поточний рахунок клієнта 

Д-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, 

емітованими банком 

К-т 3300 Прості векселі, емітовані банком. 

У всіх випадках при реалізації векселів здійснюється бухгалтерське 

проведення щодо списання використаних бланків векселів: 

Д-т 9910 Контррахунок 

К-т 9820 Бланки цінних паперів; 

 щомісячна амортизація дисконту: 

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які 

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів 

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, 

які емітовані банком; 

 щомісячне нарахування процентів за векселем з обумовленим процентом: 

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які 

емітовані банком 

К-т 3308 Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, 

емітованими банком; 

 викуп векселів з метою їх подальшого перепродажу або завчасного 

погашення за номінальною вартістю: 

 на суму залишку неамортизованої премії: 

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, 

емітованими банком 
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К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які 

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів; 

 на суму залишку неамортизованого дисконту: 

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які 

емітовані банком 

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, 

емітованими банком; 

 на суму номінальної вартості векселя: 

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком 

К-т 1001 (1200, Поточний рахунок контрагента); 

 викуп векселів з метою подальшого перепродажу або завчасного 

погашення за ринковою ціною: 

 на суму залишку неамортизованої премії: 

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, 

емітованими банком 

К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж; 

 на суму залишку неамортизованого дисконту: 

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які 

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів 

К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, 

емітованими банком; 

 на суму номінальної вартості векселів: 

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком 

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку 

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ 

або Поточний рахунок клієнта; 

 на суму різниці між ціною викупу векселя та його номінальною 

вартістю: 

Д-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж: 

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку 

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ 

або Поточний рахунок клієнта; 

 викуп векселів з метою подальшого перепродажу: 

 на суму неамортизованої премії: 

Д-т 3307 Неамортизована премія за цінними паперами власного боргу, 

емітованими банком 

К-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які 

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів; 

 на суму залишку неамортизованого дисконту: 

Д-т 7050 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які 

емітовані банком, крім ощадних сертифікатів 
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К-т 3306 Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, 

емітованими банком; 

 на суму векселя за ціною викупу: 

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком 

К-т 1001 Банкноти та монета в касі банку 

або 1200 Кореспондентський рахунок в НБУ 

або Поточний рахунок клієнта; 

 на різницю між номінальною вартістю векселів і ціною їх  

викупу: 

Д-т 3300 Прості векселі, емітовані банком 

К-т 6203 Результат від торгівлі цінними паперами на продаж власного 

боргу, які емітовані банком, крім ощадних сертифікатів. 

Під час подальшого розгляду бухгалтерських проведень за операціями з 

векселями можна обмежитися лише кодовим позначенням балансових рахунків, 

оскільки за попередніми записами їх назви вже запам’яталися. 

 Погашення векселя у терміни, визначені умовами емісії, проводиться на 

суму номінальної вартості: 

Д-т 3300 

К-т 1001  або 1200 або Поточний рахунок клієнта; 

 виплата процентів за векселями, які випущені з обумовленою 

процентною ставкою: 

Д-т 3308 

К-т 1001  або 1200  або Поточний рахунок клієнта; 

 знищення бланків погашених векселів: 

Д-т 9910 

К-т 9812 Погашені цінності. 

До власних боргових ЦП банків належать також ощадні (депозитні) 

сертифікати. Вони можуть випускатися як строкові (під певний договірний 

процент на визначений термін), так і до запитання. Ощадні сертифікати 

бувають іменні та на пред’явника. 

Дохід за ощадними сертифікатами виплачується за умови пред’явлення їх 

для оплати у банк, що є їх емітентом. 

У разі, якщо власник сертифіката вимагає повернення депонованих 

коштів за строковим сертифікатом раніше зазначеного в ньому строку, то йому 

виплачується процент знижений, рівень якого визначається на договірних 

умовах при внесенні депозиту. 

Облік ощадних (депозитних) сертифікатів, емітованих банком, 

здійснюється за балансовим рахунком  

3320 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком. 

Нарахування витрат проводиться щомісячно з відображенням сум за 

рахунком 
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3328 Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, 

емітованими банком. 

 

Контрольні питання: 

1. Розкрийте поняття цінних паперів. 

2. Наведіть класифікацію цінних паперів. 

3. Охарактеризуйте операції, які здійснюються з цінними паперами. 

4. Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, 

що входять до портфеля цінних паперів банку на продаж. 

5. Облік вкладень банку у боргові  цінні папери з метою продажу. 

6. Облік власних боргових зобов’язань комерційного банку. 

7. Охарактеризуйте рахунки призначені для обліку операцій з цінними 

паперами. 
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Тема 8. Облік основних 

засобів та нематеріальних 

активів 
 

 

 

1. Документальне забезпечення обліку. 

2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту основних засобів. 

3. Облік зношення основних засобів. 

4. Облік вибуття об'єктів основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатна 

передача. 

5. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту. 

6. Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів і 

нематеріальних активів. 

7. Облік нематеріальних активів. 

8. Облік МШП та господарських матеріалів. 

 

Після вивчення теми студенти повинні знати: 

1. Економічний зміст основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних 

предметів та господарських матеріалів щодо передачі їх вартості та затрати 

банків. 

2. Методику обліку надходження, вибуття, передачі в оренду та під заставу 

основних засобів і нематеріальних активів. 

3. Порядок відображення в обліку МШП та господарських матеріалів. 

4. Порядок відображення в обліку результатів індексації та інвентаризації всіх 

видів матеріальних цінностей та нематеріальних активів. 

5. Методику відображення всіх видів матеріальних цінностей та нематеріальних 

активів у звітності. 
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1. Документальне забезпечення обліку 

 

Основні засоби — це матеріально-майнові цінності, що діють у 

натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального 

виробництва, так і у невиробничій сфері, зберігають початковий зовнішній 

вигляд (форму) та поступово зношуються протягом тривалого періоду. 

До основних засобів належать предмети зі строком служби понад один 

рік, вартість яких визначена урядом України.  

За функціональним призначенням розрізняють операційні основні засоби, 

що беруть безпосередньо участь у банківській діяльності або сприяють її 

здійсненню (будівлі, споруди, силові машини, обладнання, робочі машини і 

обладнання тощо, що діють у сфері матеріального виробництва) і неопераційні 

основні засоби, що не беруть безпосередньо або опосередковано участі у 

банківській діяльності та призначені в основному для обслуговування 

комунальних, культурно-побутових потреб працівників банку (будівлі, 

споруди, обладнання, машини і апарати тощо, що використовуються у 

невиробничій сфері). 

Незалежно від вартості та строку служби до основних засобів належать 

бібліотечні фонди, а також зброя та засоби охоронно-пожежної сигналізації. 

Основні засоби в процесі експлуатації зношуються, і погашення їх вартості 

здійснюється щомісяця шляхом нарахування амортизаційних відрахувань на 

повне відновлення основних виробничих фондів. 

Метою обліку основних засобів та нематеріальних активів є: 

— правильне і своєчасне документування і відображення операцій за рухом 

основних засобів; 

— контроль за збереженням основних засобів; 

— правильне своєчасне нарахування амортизації (зношення). 

На практиці наказом керівника установи банку призначається особа, 

відповідальна за збереження основних засобів, з якою укладається угода про 

матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством. Кожному 

інвентарному об'єкту, незалежно від того, знаходиться він в експлуатації чи в 

запасі, надається відповідний інвентарний номер, який проставляється на 

предметі та в інвентарній картці, або в книзі обліку основних засобів та 

нематеріальних активів. якщо кількість об'єктів незначна (декілька десятків 

найменувань). Картки розміщуються в картотеці за групами однорідних 

предметів. Надані номери зберігаються за об'єктом на весь період його 

знаходження в певній установі. Інвентарні номери об'єктів, що вибули, не 

можуть бути передані іншим об'єктам. Інвентарні номери основних засобів 

повинні бути відмінні від інвентарних номерів малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. Рекомендується при наданні предмету 

інвентарного номера включати в нього номер балансового рахунку. 

Облік основних засобів в інвентарних картках, а також в інвентарній книзі 

обліку основних засобів та нематеріальних активів називається аналітичним. 

Записи в інвентарній книзі здійснюються на кожний об'єкт окремо.  
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Облік зброї ведеться в окремій інвентарній книзі. Ведення інвентарної 

книги та інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну.  

Зміна первісної вартості допускається лише у разі добудови, 

дообладнання, реконструкції, завершеного капітального ремонту, частково 

ліквідації об'єктів, а також індексації, проведеної за рішенням уряду України. 

Проіндексовані об'єкти основних засобів згідно з «Відомістю індексації 

балансової вартості основних фондів та їх зношення» записуються за 

відновною вартістю в розділ картки «Добудовування, доустаткування, 

модернізація, індексація». 

Інвентарна книга обліку основних засобів у кінці року не закривається, і 

записи в ній продовжуються в новому році. 

Після завершення звітного року в книзі робиться відмітка про звірку 

аналітичного обліку з синтетичним станом на 1 січня року, яка підтверджується 

підписом головного бухгалтера чи іншою відповідальною особою. 

Облік об'єктів основних засобів за місцем експлуатації (знаходження) 

здійснюється в інвентарному списку. Дані пооб'єктного обліку основних 

засобів за місцем знаходження повинні відповідати записам в інвентарних 

картках (книгах). 

Для отримання аналітичних даних про наявність і рух основних засобів за 

їх класифікаційними ознаками за підсумковими даними записів у звітному 

місяці в інвентарних картках (книгах) заповнюється «Картка обліку руху 

основних засобів» визначеної форми. Ці картки ведуться окремо за кожною 

галузевою групою і ознакою використання основних засобів, а також за 

галузевою групою основної діяльності, крім цього, за видами основних засобів. 

Придбані, змонтовані, заново побудовані та безкоштовно одержані 

об'єкти основних засобів оприбутковуються на підставі актів приймання-

передачі основних засобів за формою, , які складаються на кожний об'єкт 

окремо. 

Складання акта на кілька об'єктів основних засобів допускається у разі, 

якщо ці об'єкти однотипні, мають однакову вартість, приймаються одночасно і 

під відповідальність однієї особи. 

Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в якому подається 

склад комісії, детальна характеристика об'єкта, джерело придбання (введення), 

рік побудови чи випуску заводом, дата введення в експлуатацію, коротка 

технічна характеристика, відповідність технічним умовам, підсумок комісії. 

Вказується також, хто прийняв, необхідні відомості для нарахування зношення. 

У разі, якщо в установу надходять основні засоби, що були в експлуатації, в 

акті приймання-передачі вказують суму зношення. 

Акт затверджується керівником установи і зберігається разом з технічною 

документацією в бухгалтерських документах дня. 

При введенні в дію деяких об'єктів, що потребують спеціальних актів 

державного приймання, вищевказаний акт не складається. 

Приймання закінчених робіт з добудови і дообладнання об'єкта, що 

здійснюється шляхом капітальних вкладень, збільшує його балансову вартість, 
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оформляється «Актом приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і 

модернізованих об'єктів» довільної форми. 

На підставі цих документів відкривається інвентарна картка об'єкта, 

присвоюється порядковий номер, який потім проставляється в акті приймання-

передачі. Інвентарні картки є підставою для ведення аналітичного пооб'єктного 

обліку основних засобів. 

Основні засоби можуть вибувати внаслідок безкоштовної передачі 

юридичній чи фізичній особі обладнання чи інвентаря, закінчення строку їх 

служби, повного зношення об'єкта обліку, реалізації через недоцільність 

подальшого використання, в результаті морального зношення, а також 

внаслідок крадіжки чи руйнування через аварії, стихійні лиха тощо. Записи в 

бухгалтерському обліку за вибуттям основних засобів здійснюються на підставі 

акта вибуття. 

Для списання з балансу основних засобів створюється постійно діюча 

комісія в складі: заступника керівника (голова комісії), головного бухгалтера 

або його заступника, комірника та інших осіб. 

Постійно діюча комісія: 

— здійснює безпосередній огляд основних засобів, що підлягають списанню, 

використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (паспорт) та 

інше, а також дані бухгалтерського обліку, і визначає можливість його 

подальшого використання; 

— виявляє причини списання основних засобів (зношення, реконструкція, 

порушення нормальних умов експлуатації, аварія тощо). Якщо втрата майна 

виявилася наслідком безгосподарності, безконтрольності, комісія вносить 

пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності згідно з законом; 

— визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів 

об'єкта, що списується, і здійснює їх оцінку; 

— складає акт на списання. При огляді об'єктів, що списуються, і складанні 

актів на їх списання використовується необхідна технічна документація. Акти 

складаються за формами; 

— здійснює контроль за вилученням з основних засобів, що списуються, 

придатних для використання вузлів, деталей, матеріалів, кольорових і 

дорогоцінних металів (за даними паспортів), визначає їх кількість, вагу і 

контролює завдання під матеріальну відповідальність певних осіб. 

В актах на списання вказуються основні дані, що характеризують об'єкт: 

рік виготовлення чи побудови, дата його надходження в установу банку, період 

(час) введення в експлуатацію, первісна вартість об'єкта (для проіндексованих 

— відновлена), сума нарахованого зношення за даними бухгалтерського обліку, 

кількість капітальних ремонтів та інші дані. Докладно висвітлюються також 

причини вибуття об'єкта основних засобів, стан його основних частин, деталей, 

вузлів. 

Складені постійно діючою комісією акти на списання основних засобів 

затверджуються керівником установи чи його заступником протягом 10 днів. 
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При знищенні списаних основних засобів складається акт про їх знищення 

довільної форми. 

Для виявлення і приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку 

з фактичною наявністю основних засобів у банках не менше одного разу на рік, 

перед складанням річного звіту, здійснюється інвентаризація основних засобів 

та нематеріальних активів. 

Інвентаризація також потрібна у разі зміни матеріально відповідальних 

осіб (на день прийняття-передачі справ); при встановленні фактів крадіжок або 

зловживань, псування цінностей; у разі пожежі або стихійного лиха; 

реорганізації чи ліквідації установи банку. 

Для проведення інвентаризації основних засобів створюється 

інвентаризаційна комісія, персональний склад якої затверджується наказом 

керівника. 

У разі неповного складу інвентаризаційних комісій та відсутності 

матеріально відповідальних осіб інвентаризація не проводиться. 

Наявність основних засобів реєструється в інвентаризаційному описі. Після 

звіряння даних описів з даними обліку виявляються розбіжності, причиняких 

з'ясовуються. 

Члени інвентаризаційної комісії несуть відповідальність за внесення до опису 

неправильних даних про інвентаризовані об'єкти. 

Під час інвентаризації основних засобів встановлюється не лише їх 

наявність, але й фактичний стан (міра спрацювання), правильність зарахування 

до відповідної групи активів установи (основних засобів чи малоцінних і 

швидкозношуваних предметів).  

Основні засоби, що перебувають в оренді, у ремонті тощо, заносяться до 

інвентаризаційного опису на підставі актів, накладних, квитанцій та інших 

документів, які засвідчують приймання зазначеного майна ремонтними, 

обслуговуючими та іншими підприємствами. На основні засоби, не придатні 

для використання, інвентаризаційні комісії складають акти на списання. 

Протокол інвентаризаційної комісії повинен бути у п'ятиденний термін 

розглянутий і затверджений керівником установи банку. 

Результати інвентаризації мають бути відображені в обліку і звітності 

того місяця, в якому закінчено інвентаризацію. 

 

2. Облік надходження, переоцінки та поточного ремонту 

 основних засобів 

 
Придбання об'єктів основних засобів за гроші. В їх вартість входить і 

податок на додану вартість (ПДВ), який згідно з чинним законодавством не 

відшкодовується банкам з бюджету, як це здійснюється для торгівлі та 

виробничих підприємств, а покривається за рахунок власного прибутку. 

Розглянемо ці операції на конкретному прикладі. 

Банк придбав меблі для операційного залу. В рахунку-фактурі зазначено, 

що: 
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Відпускна ціна — 10 000 грн. 

Витрати на доставку — 1000 грн. 

Разом до оплати—11 000 грн. 

На придбання в обліку відображають: 

а) здійснення постачальнику попередньої оплати, згідно з угодою, наприклад, 

за меблі: Д-т рахунку № 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання 

нематеріальних активів та основних засобів» 11 000 грн. 

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 11 000 грн. 

б) при надходженні від постачальника комп'ютерного обладнання, згідно з 

рахунком-фактурою або накладною, вартість якого включає і податок на додану 

вартість: 

Д-т рахунків: № 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за 

не введеними в експлуатацію операційними основними засобами» 1 000 грн. 

або № 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не 

введеними в експлуатацію неопераційнилш основними засобами» 11 000 грн. 

К-т рахунку № 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних 

активів та основних засобів» 11 000 грн. 

в) обладнання вводиться в експлуатацію і зараховується до складу основних 

засобів: 

Д-т рахунків: № 4400 «Операційні основні засоби» 11 000 грн. або № 1500 

«Неопераційні основні засоби» 1000 грн. 

К-т рахунків: № 4430 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за 

не введеними в експлуатацію операційними основними засобами» 11 000 грн. 

або № 4530 «Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за не 

введеними в експлуатацію неопераційними основними засобами» 11 000 грн. 

Виконання робіт з капітального будівництва, реконструкції, модернізації, 

добудови та капітального ремонту підрядним або господарським сопсобом 

відображається в тій же послідовності і на тих же бухгалтерських рахунках 

розділу  4 «Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи», 

на яких ми вище відобразили придбання об'єкта, тільки з додатковим 

використанням рахунків на використані будівельні матеріали, оплату праці та 

нарахування на неї в різні бюджетні та позабюджетні фонди, які списуються з 

кредитів цих рахунків у дебет рахунку № 4430 «Капітальні вкладення за 

незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними 

основними засобами» або рахунку № 4530 «Капітальні вкладення за 

незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію 

неопераційними основними засобами». 

Облік поточного ремонту. Витрати на виконання поточного ремонту 

операційних основних засобів відносять на собівартість банківських послуг. 

Якщо з підрядником укладено угоду на виконання поточного ремонту основних 

засобів кошторисною вартістю 7000 грн., то банк складає такі проводки: 

а) на передоплату: 

Д-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» 7000 грн. 
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К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 7000 грн. 

б) на виконані роботи згідно з актом приймання-передачі робіт: Д-т рахунку № 

7420 «Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних 

активів» 7000 грн. 

К-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» 7000 грн.  

Якщо підрядно здійснено поточний ремонт не операційних основних 

засобів, то його вартість відноситься за рахунок власного прибутку 

(спецфондів) банку, що залишаються в його розпорядженні. 

Безоплатне одержання основних засобів. Основні засоби можуть 

надходити безоплатно (як дарунок) від фізичних та юридичних осіб. 

Безоплатно отримані основні засоби враховуються за цінами, визначеними 

експертним шляхом, чи за документами прийманняпередачі. 

На підставі акта приймання-передачі вартість безкоштовно отриманих 

основних засобів відображається проводкою: Д-т рахунку № 4400 «Операційні 

основні засоби» 

К-т рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних 

засобів»  

або Д-т рахунку № 4500 «Неопераційні основні засоби»; 

К-т рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів».  

При отриманні основних засобів за цінами, визначеними експертним шляхом, 

проводки щодо зношення не здійснюються. 

Операції з безкоштовного отримання основних засобів оподатковуються 

згідно з чинним законодавством. 

Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів. З метою 

приведення балансової вартості основних засобів у відповідність з ринковими 

цінами і умовами відтворення банки мають право здійснювати їх переоцінку. 

Ринкова вартість основних засобів визначається експертним шляхом. При 

цьому балансова вартість об'єкта може збільшуватися (дооцінка) або 

зменшуватися (уцінка). 

У випадку дооцінки складають бухгалтерську проводку: 

Д-т рахунків: № 4400 «Операційні основні засоби»; № 4500 «Неопераційні 

основні засоби». 

К-т рахунку № 5100 «Результати переоцінки основних засобів». 

У випадку уцінки вона здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, 

а при недостачі останньої — за рахунок витрат банку з відображенням 

бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунків: № 5100 «Результати переоцінки основних засобів»; 

№ 7499 «Інші небанківські операційні витрати», субрахунок «Переоцінка 

основних засобів». 

К-т рахунків: № 1100 «Операційні основні засоби»; № 4500 «Неопераційні 

основні засоби». 

Якщо ж під час наступної переоцінки вартість основних засобів зростає, 

то величина дооцінки враховується у складі доходів у розмірі раніше віднесеної 
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на витрати суми оцінки конкретного об'єкта, а різниця — на кредит рахунку № 

5100 «Результати переоцінки основних засобів». У подальшому за об'єктами, 

які цілком замортизовані або реалізуються, зазначена різниця дооцінки 

зараховується до складу прибутків бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунку № 5100 «Результат переоцінки основних засобів»; 

К-т рахунку № 5030 «Прибутки минулих років». 

 

3. Облік зношення основних засобів 

 

Основні засоби в процесі експлуатації зношуються. Грошове вираження і 

втрати об'єктами своїх фізичних техніко-економічних якостей називається 

зношенням основних засобів. Тому їх вартість слід систематично і раціонально 

розподіляти протягом терміну корисного використання (його банк визначає 

самостійно) на витрати шляхом щомісячного нарахування амортизації. 

Щомісячна сума амортизаційних відрахувань визначається за формулою: 

АВ = ЦП-Л В , 

            N 

де АВ — амортизаційні відрахування;  

ЦП — ціна придбання (або спорудження) об'єкта;  

ЛВ — ліквідаційна вартість (сума, яку банк планує отримати наприкінці строку 

використання, за мінусом очікуваних витрат на демонтаж, передачу чи 

продаж);  

N — визначений строк корисного використання в місяцях. 

На нарахування амортизації за об'єктами виробничого призначення 

складається бухгалтерська проводка: 

Д-т рахунку № 742 «Витрати па утримання власних основних засобів та 

нематеріальних активів», рахунок четвертого порядку № 7423 «Амортизація»;  

К-т рахунку № 4409 «Знос операційних основних засобів». 

Нарахування амортизації за об'єктами невиробничого призначення 

відноситься за рахунок власного прибутку, що залишається у розпорядженні 

банку: 

Д-т рахунку № 5020 «Загальні резерви»; 

К-т рахунку № 4509 «Знос неопераційних основних засобів». 

 

4. Облік вибуття об'єктів основних засобів: 

ліквідація, реалізація, безоплатна передача 
 

Облік ліквідації основних засобів. На їх списання з балансу складають 

бухгалтерські проводки: 

а) на суму зношення: 

Д-т рахунку № 4409 «Знос операційних основних засобів»: 

К-т рахунку № 4400 «Операційні основні засоби», 

або Д-т рахунку № 4509 «Знос неопераційних основних засобів»; 
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К-т рахунку № 4500 «Неопераційні основні засоби». 

б) на балансову вартість: Д-т рахунків: № 7490 «Негативний результат від 

продажу основних засобів» 

або № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»; 

К-т рахунків: № 4400 «Операційні основні засоби»; № 4500 «Не операційні 

основні засоби». 

Одержані від ліквідації різні види матеріалів або запчастин 

обліковуються поза балансом, а при їх реалізації виручка зараховується до 

непередбачених доходів бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України»; 

К-т рахунку № 6800 «Непередбачені доходи». 

У процесі діяльності банку основні засоби можуть вибувати в результаті 

ліквідації через непридатність до подальшої експлуатації або реалізації чи 

безоплатної передачі. 

Облік реалізації основних засобів. Під час реалізації може виникати 

різниця між балансовою вартістю і ціною реалізації основних засобів. 

У випадку перевищення виручки над балансовою вартістю об'єкта сума 

перевищення зараховується на кредит рахунку № 6490 «Позитивний результат 

від продажу основних засобів», а при перевищенні балансової вартості над 

виручкою різниця відноситься на дебет рахунку № 7490 «Негативний результат 

від продажу основних засобів». 

 Розглянемо це на прикладах. 

1. Випадок перевищення виручки від реалізації над балансовою вартістю 

об'єктів. На реалізацію автомобіля за 15 000 грн. при його первісній вартості 10 

000 грн. і зношенні 2 000 грн. складають бухгалтерські проводки: 

а) на списання зношення автомобіля, що підлягає реалізації: Д-т рахунку 

№ 4409 «Знос операційних основних засобів» 2000 грн. К-т рахунку № 1100 

«Операційні основні засоби» 2000 грн. 

б) виходячи з залишкової (балансової) вартості об'єкта основних засобів (10 000 

- 2000 = 8000 грн.) і ціни реалізації дебітора-покупця (15 000 грн.), визначається 

сума перевищення реалізації і відображається за кредитом рахунку № 6490 

«Позитивний результат від продажу основних засобів»: 

Д-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» 15 000 грн. 

К-т рахунків: № 1100 «Операційні основні засоби» 8000 грн. № 6490 

«Позитивний результат від продажу основних засобів» 7000 грн. 

в) на надходження грошей від дебітора-покупця: 

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 15 000 грн. 

К-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» 15 000 грн. 

При перевищенні балансової вартості над виручкою від реалізації об'єкта 

різниця відноситься на рахунок № 7490 такою бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунків: № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 10 000 

грн. № 4409 «Знос операційних основних засобів» (або № 4509 «Знос 
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неопераційних основних засобів») 1000 грн. № 7490 «Негативний результат від 

продажу основних засобів» 1000 грн. 

К-т рахунків: № 4400 «Операційні основні засоби» (або № 4500 «Неопераційні 

основні засоби») 15 000 грн. 

Безоплатна передача основних засобів відображається такими ж 

бухгалтерськими проводками, як і їхня реалізація. 

 

5. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу 

наданого кредиту 
 

Відповідно до Закону України «Про заставу» від 02.10.92 р. Банки 

можуть надавати кредити під заставу майна. Запровадження Закону повинно 

забезпечувати своєчасне повернення наданих банками кредитів. 

Предметом застави можуть бути власні основні засоби та нематеріальні 

активи. 

Незалежно від того, перебуває заставлене майно у заставодавця чи 

заставотримача, експлуатується чи зберігається, до моменту реалізації застави 

облік його та нарахування амортизації (зношення) здійснюється заставодавцем. 

Розглянемо методику обліку одержаних і переданих під заставу основних 

засобів. 

Одержане на зберігання майно під заставу банк-заставотримач обліковує на 

позабалансових рахунках бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунку № 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95» 500 000 

грн.  

К-т рахунку № 9501 «Застава, за якої предмет застави передасться банку» 50 

000 грн. 

Видано короткостроковий кредит заставодавцю під заставлене ним майно: 

Д-т рахунку «Позичковий рахунок заставодавця» 50 000 грн. 

К-т рахунку «Кредиторський рахунок у Національному банку України», 

поточний рахунок заставодавця 50 000 грн. 

У випадку неплатоспроможності заставодавця погасити кредит, банк-

заставотримач майна реалізує його, відображаючи операцію надходження 

грошей і погашення виданого кредиту бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунку «Коррахунок у Національному банку України» 45 000 грн. 

К-т рахунку «Позичковий рахунок заставодавця» 45 000 грн. 

Недостатньо виручена сума від продажу майна може бути компенсована 

реалізацією іншого майна боржника. Різниця може бути списана також за 

рахунок спеціальних резервів бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунків: № 1590 «Резерви під заборгованість інших банків» (або № 2400 

«Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам») 5 000 грн. 

К-т рахунку «Позичковий рахунок (клієнта)» 5 000 грн. 

Після цього з позабалансового обліку списується вартість об'єкта, 

одержаного під заставу: Д-т рахунку № 9501 «Застава, за якої предмет застави 

передасться банку» 50 000 грн. 
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К-т рахунку № 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95» 50 000 

грн. 

Якщо заставлене майно згідно з угодою переходить у власність банка-

заставотримача за ринковою ціною, то в обліку цю операцію відображають 

таким чином: 

Д-т рахунків: № 4400 «Операційні основні засоби» (або № 1500 

«Неопераційні основні засоби»). 

К-т рахунків: «Позичковий рахунок клієнта»; «Відсоткові доходи банку». 

І одночасно: Д-т рахунків№ 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається 

у заставника» (або № 9501 «Застава, за якої предмет застави передасться 

банку»). 

К-т рахунку № 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95». 

Передача банком основних засобів під заставу відображається 

бухгалтерськими проводками: 

1) на передачу під заставу: 

Д-т рахунку № 4400 «Операційні основні засоби» (або № 4500 «Неопераційні 

основні засоби»), субрахунок «Надана застава». 

К-т рахунку № 4400 «Операційні основні засоби» (або № 4500 «Неопераціині 

основні засоби»); 

2) одночасно сума застави відображається на позабалансових рахунках: 

Д-т рахунку № 9510 «Надана застава». 

К-т рахунку № 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90 — 95». 

Якщо заборгованість за одержаний кредит погашена банком, то вище наведені 

проводки складаються у зворотному напрямку. 

Якщо операції застави здійснюються з нематеріальними активами, то в обліку 

вони відображаються на тих же методичних принципах, що і з основними 

засобами, які розглянуті вище. 

Витрати, пов'язані зі збереженням, ремонтом, реалізацією заставленого 

майна, відносять на операційні витрати заставотримача. 

 

 

6. Відображення в обліку результатів інвентаризації  

основних засобів і нематеріальних активів 
 

Під час інвентаризації можуть бути виявлені як надлишки, так і нестачі 

основних засобів. 

Основні засоби, що виявлені як надлишок, підлягають оприбуткуванню за 

цінами, визначеними інвентаризаційною комісією банку. Для їхнього 

зарахування на баланс складається бухгалтерська проводка: 

Д-т рахунків: № 4400 «Операційні основні засоби»; № 4500 «Неопераційні 

основні засоби»; № 4300 «Нематеріальні активи». 

К-т рахунку № 6800 «Непередбачені доходи». 

1. Для списання з балансу виявленої нестачі, її відносять, за мінусом зношення, 

на рахунок № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку» з 
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метою відшкодування збитків матеріально відповідальними особами 

бухгалтерськими проводками: 

Д-т рахунків: № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»; 

№ 4309 «Знос нематеріальних активів»; № 1109 «Знос операційних основних 

засобів»; 

№ 4509 «Знос неопераційних основних засобів». 

К-т рахунків: № 4300 «Нематеріальні активи»; № 4400 «Операційні основні 

засоби»; № 4500 «Неопераційні основні засоби».  

На відшкодування нестачі: Д-т рахунку «Кореспондентський рахунок, рахунок 

готівкових коштів»; 

К-т рахунку № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку». За 

відсутності винних чи відмови судом: 

Д-т рахунку № 7800 «Непередбачені витрати»; 

К-т рахунку № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку». 

Д-т рахунку № 6499 «Інші небанківські операційні доходи»; 

К-т рахунку № 4400 «Операційні основні засоби (відповідний субрахунок)». 

б) як зношення по вибутку: 

Д-т рахунку № 4409 «Знос операційних основних засобів»; 

К-т рахунку № 6499 «Інші небанківські операційні доходи». 

в) як віднесення на окремий рахунок залишкової вартості нестачі: 

Д-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі 

товарноматеріальних цінностей»); 

К-т рахунку № 6499 «Інші небанківські операційні доходи». 

2. Суму нестачі основних засобів з окремого рахунку переносять на конкретні 

рахунки матеріально відповідальних осіб:  

Д-т рахунку № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»; 

К-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі 

товарноматеріальних цінностей». 

3. Додатково покладається на винного в нестачі різниця між обліковими і 

роздрібними цінами: 

Д-т рахунку № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»; 

К-т рахунку № 6199 «Інші небанківські операційні доходи». 

4. Додатково на винних нараховується податок на додану вартість на різницю 

між обліковими і роздрібними цінами для відшкодування нестачі: 

Д-т рахунку № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку»; 

К-т рахунку № 3620 «Кредиторська заборгованість за податками та 

обов'язковими платежами». 

5. Утримана сума всіх видів нарахувань за виявленою нестачею з винних осіб: 

Д-т рахунку № 1001 «Банкноти та монети в касі банку» (або рахунок № 120 

«Коррахунок у Національному банку України»); 

К-т рахунку № 3552 «Нестачі та інші нарахування на працівників банку». 
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У випадках, якщо конкретні винні особи не встановлені або в утриманні з 

них відмовлено судом, виявлені нестачі основних засобів списуються за 

рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку (його 

фонду розвитку або інших спецфондів): 

Д-т рахунку № 502 «Загальні резерви банку» (відповідно за рахунок фонду 

розвитку або інших спецфондів); 

К-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» (окремий аналітичний рахунок «Нестачі 

товарноматеріальних цінностей»). 

 

7. Облік нематеріальних активів 

Згідно з «Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності 

в Україні», затвердженим постановою Кабінету Міністрів за № 250 від 3,04.93 

р., у складі нематеріальних активів відображаються придбані банком права 

користування землею, водою, іншими природними ресурсами, місцем на 

фондовій біржі, об'єктами інтелектуальної власності на інші подібні майнові 

права, програмне забезпечення ЕОМ тощо. 

Характерною особливістю об'єктів нематеріальних активів є тривалий 

період їх використання і поступова передача вартості через нарахування 

зношування на витрати банку за нормами, визначеними банком експертним 

шляхом, враховуючи термін їх використання. Якщо цей термін визначити 

неможливо, то норми зношення запроваджуються з розрахунку на десять років 

(але не більше терміну діяльності установи банку). Для їх обліку передбачено 

активний рахунок № 4300 «Нематеріальні активи». 

Аналітичний облік ведеться в книзі пооб'єктного обліку нематеріальних 

активів стосовно показників: початкової вартості, строку корисного 

використання, суми щомісячно зараховуваного зношення і залишкової вартості 

об'єкта. 

Нематеріальні активи можуть купуватися, отримуватися безкоштовно, а також 

безоплатно передаватися і реалізовуватися, що в обліку відображається 

відповідними бухгалтерськими проводками. Розглянемо їх. 

Придбання об'єктів нематеріальних активів. В їх вартість входить і 

податок на додану вартість, який згідно з чинним законодавством не 

відшкодовується банкам, як це здійснюється для торговлі й виробничих 

підприємств, з бюджету, а покривається за рахунок власного прибутку. Тому: 

— якщо це об'єкт виробничого призначення, то на його величину зменшується 

вартість об'єкта, що включається до складу основних засобів, щоб не 

завищувати в подальшому нарахування зношення, які відносять на собівартість 

банківських послуг; 

— якщо це об'єкт невиробничого характеру, призначений для культурно-

побутового і соціального обслуговування працівників банку, то ПДВ 

включається у вартість об'єкту цих основних засобів. При цьому нараховувана в 

подальшому амортизація буде віднесена за рахунок власного прибутку (ФЕС). 

Придбання в обліку відображають наступним чином: 
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а) наприклад, продавцю здійснено попередню оплату згідно з угодою за 

програмне забезпечення ЕОМ:   

Д-т рахунку №3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних 

активів та основних засобів»; 

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України»; 

б) при надходженні від продавця програмного забезпечення ЕОМ згідно з 

рахунком-фактурою або накладною, вартість якого включає в себе і податок на 

додану вартість: 

Д-т рахунку № 4310 «Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію 

нематеріальними активами»; 

К-т рахунку № 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних 

активів та основних засобів»; 

в) програмне забезпечення вводиться в експлуатацію і зараховується до складу 

нематеріальних активів (оприбуткування в межах основних засобів): 

Д-т рахунку № 4300 «Нематеріальні активи»; 

К-т рахунку № 4310 «Капітальні вкладення за невведеними в експлуатацію 

нематеріальними активами». 

Безоплатне придбання нематеріальних активів. Нематеріальні активи 

можуть надходити у вигляді дарунка від фізичних та юридичних осіб. 

Безоплатне отримання їх враховується за цінами, визначеними експертним 

шляхом, чи за даними документів приймання-передачі. 

На підставі акту приймання-передачі вартість безкоштовно отриманих 

нематеріальних активів відображається проводкою: 

Д-т рахунку № 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок); 

К-т рахунку № 6490 «Позитивний результат від продажу основних засобів» (та 

нематеріальних активів). 

Облік зношення нематеріальних активів у системі рахунків 

бухгалтерського обліку. Протягом терміну експлуатації об'єктів нематеріальних 

активів банк щомісяця розраховує суму їх амортизації (зношення) і відносить її 

на витрати банку. Нарахування зношення не припиняється, якщо об'єкти 

перебувають у запасі. Для розрахунку зношення повинна бути відома вартість 

об'єктів і визначена для неї норма у відсотках. Нарахування зношення 

припиняється при досягненні її рівня до балансової вартості об'єкта 

нематеріальних активів. Для нарахування зношення складають проводку: 

Д-т рахунку № 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та 

нематеріальних активів», субрахунок № 7423 «Амортизація»; 

К-т рахунку № 4309 «Знос нематеріальних активів». 

Облік вибуття об'єктів нематеріальних активів. Вибуває повністю 

амортизований (зношений) об'єкт, розмір зношення якого досяг балансової 

вартості об'єкта: 

К-т рахунку № 4300 «Нематеріальні активи» (відповідний субрахунок). 

Списання з балансу неповністю зношеного об'єкта нематеріальних 

активів (наприклад, будівлі виробничого призначення): 

а) на суму зношення: 



98 

 

Д-т рахунку № 4309 «Зношення нематеріальних активів»; 

К-т рахунку № 4300 «Нематеріальні активи»; 

б) на балансову вартість: Д-т рахунку № 7490 «Негативний результат від 

продажу основних засобів» (та нематеріальних активів) або № 3552 «Нестачі та 

інші нарахування на працівників банку»; 

К-т рахунку № 4300 «Нематеріальні активи». 

Реалізація нематеріальних активів. Тут може виникати різниця між 

балансовою вартістю і ціною реалізації на перевищення виручки (як доходу). 

Наприклад, реалізовано об'єкт за 1500 грн. при балансовій вартості 1000 грн. і 

зношенні 200 грн., складається бухгалтерська проводка: 

а) на суму зношення: 

Д-т рахунку № 4309 «Знос нематеріальних активів» 200 грн. 

К-т рахунку № 4300 «Нематеріальні активи» 200 грн. 

б) на суму перевищення: 

Д-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» 1 500 грн. 

К-т рахунків: № 4300 «Нематеріальні активи» 800 грн. № 6490 «Позитивний 

результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів) 700 грн. 

в) на надходження оплати: 

Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному бачку України» 1 500 грн. 

К-т рахунку № 3519 «Інша дебіторська заборгованість за господарською 

діяльністю банку» 1 500 грн. 

Якщо ж виручка нижча балансової вартості, то вона відображається на 

рахунку № 7490 «Негативний результат від продажу основних засобів». 

Наприклад, якщо балансова вартість об'єкта становить 1 500 грн., зношення — 

400 грн., а виручка — 1 000 грн., то складається бухгалтерська проводка такого 

змісту: 

Д-т рахунків: № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 1 000 грн., 

№ 4309 «Зношення нематеріальних активів» 400 грн., № 7490 «Негативний 

результат від продажу основних засобів» (та нематеріальних активів) 100 грн. 

К-т рахунку: № 4300 «Нематеріальні активи» 1 500 грн. 

Безоплатна передача нематеріальних активів відображається такими ж 

бухгалтерськими проводками, як і їхня реалізація. 

При безкоштовній передачі нематеріальних активів операції 

відображаються через реалізацію з нарахуванням, згідно з чинним 

законодавством, податку на додану вартість із залишкової вартості. 

При інвентаризації нематеріальних активів як таких, що не мають 

матеріально-фізичних ознак, їх наявність встановлюється за документами, що 

були підставою для оприбуткування, а також за документами, якими 

підтверджуються майнові права. Програмне забезпечення обчислювальної 

техніки перевіряється за наявністю відповідних носіїв, пояснень та інструкцій 

щодо їх застосування, а також експлуатаційним випробуванням у роботі. За 

усіма нематеріальними активами інвентаризаційною комісією встановлюється 

наявність розпорядчого документа керівника установи про затвердження 
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термінів використання нематеріальних активів і норми їх зношення 

(амортизації). 

Принципи методичного відображення в обліку результатів інвентаризації 

нематеріальних активів аналогічні методиці з основними засобами. 

 

8. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів  

та господарських матеріалів 
 

Малоцінними вважаються предмети, вартість яких за одиницю складає 15 

неоподатковуваних мінімумів заробітної плати, незалежно від строку служби. 

До швидкозношуваних належать предмети, строк служби яких не перевищує 

одного року незалежно від вартості. Вони обліковуються на рахунку № 341 

«Малоцінні та швидкозношувані предмети» (МШП), до якого рекомендуємо 

відкрити такі субрахунки:  

«МШП на складі»; 

«МШП в експлуатації»; 

«МШП у підзвітних осіб та в переробці»; 

«МШП в дорозі»; 

«Результати переоцінки вартості МШП»; 

«Знос МШП». 

Аналітичний облік здійснюється за наведеними субрахунками, по місцю 

їх знаходження і матеріально-відповідальних осіб, які входять до складу кожної 

групи МШП (відповідно за номенклатурними номерами). 

Наказом Міністерства статистики України № 145 від 22.05.96 р. «Про 

затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку 

малоцінних і швидкозношуваних предметів» передбачено такі форми: 

МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) сталого запасу інструментів 

(пристосувань)»; 

МШ-2 «Картка обліку МШП»; 

МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточку інструментів (пристосувань)»; 

МШ-4 «Акт вибуття МШП»; 

МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристосувань) і обмін їх на придатні»; 

МШ-6 «Персональна картка № — обліку спецодягу, спецвзуття і захисних 

пристосувань»; 

МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних 

пристосувань»; 

МШ-8 «Акт на списання МШП». 

В установі банку необхідно забезпечити контроль за збереженням 

малоцінних і швидкозношуваних предметів шляхом обліку їх наявності й руху 

за місцями збереження і використання — на складі, у коморах, у матеріально-

відповідальних осіб. 

Картка обліку МШП (форма № МШ-2) застосовується для обліку МШП 

(інструменту, спецодягу, спецвзуття), виданих під розписку працівнику або 
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бригадиру із комори для тривалого користування. Вона заповнюється в одному 

примірнику на кожного працівника, який одержав ці предмети. 

Облік переданого в експлуатацію інвентаря здійснюється в «Відомісті 

обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і захисних пристосувань» 

(форма № МШ-7) шляхом опису цього інвентаря по кожній особі, яка 

відповідає за збереження малоцінного інвентаря. 

Розглянемо методику відображення в бухгалтерському обліку основних 

господарських операцій щодо надходження від постачальників, безкоштовно, 

як лишків при інвентаризації, в експлуатації та вибуття (на реалізацію, 

безкоштовно і виявлених нестач при інвентаризації) МШП. 

1. Надходження МШП відображається в регістрах бухгалтерського обліку 

за ціною придбання, до якої додаються витрати по доставці їх в установу банку. 

У бухгалтерському обліку операції з оплатою, надходженням МШП та їх 

оприбуткуванням на склад відображаються таким чином. 

Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП: 

Д-т рахунку №3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських 

матеріалів та МШП»; 

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України». 

Аналогічною бухгалтерською проводкою відображається також оплата послуг 

за доставку закуплених у постачальника МШП. 

Одержані МШП прибуткуються на склад (разом з витратами на 

доставку): 

Д-т рахунку № 3410 «МШП на складі»; 

К-т рахунку № 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських 

матеріалів та МШП». 

Оскільки згідно з чинним законодавством банки звільнені від сплати 

податку на додану вартість з виручки від реалізації своїх послуг, то з оплаченої 

постачальниками вартості МШП також не відшкодовується розмір цього 

податку, що входить у вартість оплачених матеріалів. Це означає, що банки 

оприбутковують і списують на свої витрати вартість придбаних МШП разом з 

податком на додану вартість. 

2. На безкоштовне одержання МШП збільшуються фонди банку 

бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунку № 3410 «МШП па складі»; 

К-т рахунку № 6800 «Непередбачені доходи». 

3. На дооцінку МШП на складі, яка може здійснюватись у відповідності з 

чинними нормативними документами Кабінету Міністрів України, в обліку 

складають бухгалтерський запис: 

Д-т рахунку № 3410 «МШП на складі»; 

К-т рахунку № 3408 «Результати переоцінки вартості господарських 

матеріалів». 

4. У банківській системі, за діючою методикою Мінфіну України, при 

передачі МШП в експлуатацію на їх вартість одразу нараховується зношення в 

розмірі 100 % їх облікової вартості з віднесенням на собівартість банківських 
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послуг (якщо це пов'язано з основною діяльністю установи), або за рахунок 

прибутку, що залишається в розпорядженні установи, або коштів спецфондів, 

якщо МШП призначені для забезпечення культурних і соціально-побутових 

потреб працівників банку. 

Розглянемо це на прикладі бухгалтерських проводок. 

 

Приклад 1. Передано в експлуатацію МШП для основної діяльності: 
№ 

з/п  

Зміст операції  Кореспонденція рахунків  Сума, 

грн.  Дебет  Кредит  

1.  Передано МШП зі складу в 

експлуатацію  

341 (в експлуатації)  3410 (на складі)  1000  

2.  Нараховано зношення МШП в 

розмірі 100 % вартості й 

віднесено на господарські 

витрати  

7431 (господарські 

витрати)  

341 (знос МШП)  1000  

3.  Списано з балансу МШП через 

непридатність для експлуатації  

3419 (знос МШП)  341 (в 

експлуатації)  

1000  

4.  Оприбутковано господарські 

матеріали за ціною можливого 

використання (металобрухт, 

вторсировина тощо)  

3400 (господарські 

матеріали)  

341 (в 

експлуатації)  

150  

5.  Одночасно методом «сторно» 

зменшено господарські витрати 

на вартість оприбуткованих 

матеріалів  

7431 (господарські 

витрати)  

341 (МШП в 

експлуатації)  

150  

 

Приклад 2. Передано в експлуатацію МШП для забезпечення соціально-

побутових і культурних потреб працівників банку: 
№ 

з/п  

Зміст операції  Кореспонденція рахунків  Сума, 

грн.  Дебет  Кредит  

1.  Передано МШП зі складу в 

експлуатацію власній 

соцкультпобут-сфері  

341 (в експлуатації)  3410 (на складі)  500  

2.  Нараховано зношення МШП при 

передачі в розмірі 100 % їх 

вартості (за рахунок спецфондів)  

7493 (витрати на 

неопераційні 

підрозділи банку)  

341 (знос МШП)  500  

3.  Списано МШП у зв'язку з 

непридатністю для подальшого 

використання  

3419 (знос МШП)  341 (МШП 

вексплуатації)  

500  

4.  Оприбутковано товарно-

матеріальні цінності за ціною 

можливого використання 

(металобрухт, вторсировина тощо)  

3400 (господарські 

матеріали)  

341 (МШП в 

експлуатації)  

80  

5.  Одночасно методом «сторно» 

зменшено витрати, віднесені 

раніше (див. операцію 2) за 

рахунок спецфондів банку  

7493 (витрати на 

неопераційні під 

розділи банку)  

341 (МШП в 

експлуатації)  

80  
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5. При поверненні МШП після експлуатації на склад вони прибутковуються за 

цінами можливого використання або реалізації, наприклад, на 400 грн., 

порівняно із переданими з початковою вартістю 1000 грн. При цьому на суму 

оприбуткування зменшуються витрати за відповідними рахунками, на які 

раніше була списана вартість МШП. Ця операція відображається в 

бухгалтерському обліку таким записом. 

На оприбуткування на склад повернених МШП на суму 400 грн.: 

Д-т рахунку № 3410 «МШП на складі» 400 грн. 

К-т рахунку № 743 «Інші експлуатаційні витрати» субрахунок № 7431 

«Господарські витрати» 400 грн. 

На зменшення МШП, що обліковуються ще як в експлуатації, але вже 

повернутих на склад з початковою вартістю і нарахованим при цьому 100 % 

зношенням у сумі 1000 грн.: Д-т рахунку № 341, субрахунок «Знос МШП» 1 

000 грн. 

К-т рахунку № 341, субрахунок «МШП в експлуатації» І 000 грн. 

6. Безкоштовна передача МШП, що були в експлуатації, відображається такими 

бухгалтерськими проводками: 
№ 

з/п  

Зміст операції  Кореспонденція рахунків  Сума, 

грн.  Дебет  Кредит  

1.  Оприбуткування на склад МШП із 

експлуатації за ціною можливої 

реалізації або іншою (облікова 

ціна передачі в експлуатацію 800 

грн, оцінкова — 600 грн.  

3410 (МШП на 

складі)  

7431 витрати  600  

2.  Зменшення облікової вартості 

МШП у складі експлуатаційних і 

нарахування зношення  

341 Субрахунок 

«Знос»  

341 субрахунок 

в експлуатації  

800  

3.  Безкоштовна передача МШП, що 

були в експлуатації, за рахунок 

власного прибутку (спецфондів)  

5020 (загальні 

резерви)  

3410 на складі  600  

 

7. При реалізації надлишкових МШП для визначення фінансового результату 

від таких операцій використовують рахунок № 6499 «Інші небанківські 

операційні доходи». Розглянемо це на прикладі реалізації покупцеві МШП за 

договірною ціною 5000 грн., якщо на балансі банку вони обліковувалися у 3000 

грн.: 

а) списано на реалізацію МШП за їх обліковою вартістю (фактичною 

собівартістю): 

Д-т рахунку № 6499 «Інші небанківські операційні доходи» 3 000 грн. 

К-т рахунку № 3410 «МШП па складі» 3 000 грн.; 

б) нараховується для сплати покупцем за договірною ціною: 

Д-т рахунку № 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських 

матеріалів і МШП»5 000 грн. 

К-т рахунку № 6499 «Інші небанківські операційні доходи» 5 000 грн.; 

в) надходження оплати від дебітора за МШП: 
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Д-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України» 5 000 грн. 

К-т рахунку №3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських 

матеріалів і МШП»5 000 грн. 

8. Інвентаризація МШП здійснюється за місцем їх надходження. 

Виявлені надлишки прибуткуються бухгалтерською проводкою: 

Д-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунки: 

«МШП на складі»; 

«МШП в експлуатації»; 

«МШП у підзвітних осіб». 

К-т рахунку № 6800 «Непередбачені доходи», що підлягають оподаткуванню, 

згідно з чинним законодавством, податком на прибуток за ставкою 30 %. 

Виявлені нестачі відносять на окремий рахунок нестач у складі 

дебіторської заборгованості та відшкодовуються (повністю чи частково) з 

винних або списуються згідно із Законом України «Про оподаткування 

прибутку підприємств» від 22.05.97 р. за рахунок власного прибутку 

(спецфондів), що залишається в розпорядженні банківської установи. 

Під час інвентаризації товарно-матеріальних цінностей з'ясовують, що 

низка об'єктів основних засобів за своєю балансовою вартістю підлягають 

переведенню в склад малоцінних і швидкозношуваних предметів. Переведення 

відображають такими бухгалтерськими проводками: 

а) на балансову вартість МШП, що вилучаються з розряду основних засобів: 

Д-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» (відповідний 

субрахунок); 

К-т рахунків: № 4400 «Операційні основні засоби» (відповідний субрахунок); 

або № 4500 «Неопераційні основні засоби»; 

б) переведення суми зношення, що була нарахована на МШП, які вилучаються 

із складу основних засобів: Д-т рахунків: № 4409 «Зношення операційних 

основних засобів»; 

№ 4509 «Зношення неопераційних основних засобів». 

К-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок 

«Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів»; 

в) на суму зношення, що донараховується за МШП (колишні основні засоби): 

Д-т рахунку № 5020 «Загальні резерви» (за рахунок спецфондів банку); 

К-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок 

«Зношення МШП»; 

г) на суму зношення надлишково нарахованого за МШП (колишні основні 

засоби): 

Д-т рахунку № 341 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», субрахунок 

«Знос МШП»; К-т рахунку № 6800 «Непередбачені доходи». 

Облік господарських матеріалів.  

Необхідні для діяльності установ банку матеріали (пальне, мастильні матеріали, 

матеріали для поточного ремонту приміщень і інвентаря, запасні частини до 

автомобілів, спецодяг, канцелярське приладдя, інкасаторські сумки для 

збирання грошової виручки, пакувальний матеріал для грошей) обліковуються 
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на рахунку третього порядку № 340 «Господарські матеріали» (на відповідних 

субрахунках — на складі, в підзвіті, в дорозі). 

Будівельні та інші матеріали для капітальних вкладень і капітального 

ремонту також обліковуються на рахунку № 340. Аналітичний облік матеріалів 

здійснюється в бухгалтерії на ЕОМ в обіговій відомості кількісно-сумарного 

обліку за групами: на складі; у підзвітних осіб; в ремонті чи переробці; 

тимчасові пристосування і обладнання на будові; в дорозі. 

На складі ведеться сортовий кількісний облік у картках або в книзі 

складського обліку. Наказом керівника банку призначається матеріально 

відповідальна особа (завідувач складу, завідувач господарством, заступник 

керівника банку з господарської діяльності тощо), яка відповідає за збереження 

матеріалів. 

Матеріали видаються зі складу за вимогами або накладними, що 

виписуються у трьох примірниках, за підписами осіб, уповноважених на це 

керівником банку. Перший примірник з відміткою завідувача складу про 

видачу і розпискою про отримання надходить у бухгалтерію, другий — 

залишається у завскладом, а третій — видається одержувачу. В бухгалтерії 

видані матеріали розцінюються, і вартість їх списується за кредитом рахунку № 

340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок) і дебетом відповідного 

рахунку (за напрямком використання матеріалів). 

В установах банку, де запаси господарських матеріалів невеликі й 

передаються на збереження особам, які їх використовують, складський облік не 

ведеться і вимоги на видачу матеріалів не складаються. Замість цього відпуск 

матеріалів щомісячно обліковується оперативно за відомістю, на основі якої 

вартість витрачених матеріалів списують у дебет рахунків за напрямками їх 

використання і кредит рахунку № 340 «Господарські матеріали» (з відповідного 

субрахунку). 

Збереження матеріалів періодично перевіряється на складі та в інших 

місцях зберігання, виходячи із фактичних їх залишків і даних обліку. Так, 

бухгалтер, який здійснює контроль за обліком матеріалів на складі, щокварталу 

звіряє їх кількісні залишки на складі по картонках з даними залишків за 

обіговою відомістю, що складається і ведеться в бухгалтерії банку. Фактичні 

залишки деяких найбільш дефіцитних матеріалів перевіряються щоквартально. 

Періодично або в разі зміни матеріально відповідальних осіб, при 

крадіжках, пожежах і обов'язково станом на кінець звітного року на складі 

проводиться інвентаризація матеріалів. 

У системі рахунків облік надходження і використання господарських 

матеріалів відображають таким чином: 

На придбання господарських матеріалів: 

а) на здійснення попередньої оплати постачальнику: Д-т рахунку 

№ 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів та 

малоцінних і швидкозношуваних предметів»;  

К-т рахунку № 1200 «Коррахунок у Національному банку України»; 
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б) на оприбуткування матеріалів від постачальника (разом з податком на 

додану вартість): Д-т рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний 

субрахунок); К-т рахунку № 3510 «Дебіторська заборгованість з придбання 

господарських матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів». 

2. На безкоштовне одержання і оприбуткування надлишків, виявлених під час 

інвентаризації: Д-т рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний 

субрахунок); 

К-т рахунку № 6800 «Непередбачені доходи». 

3. Дооцінку матеріалів фіксують бухгалтерськими записами: 

Д-т рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок); 

К-т рахунку № 3408 «Результати переоцінки вартості господарських 

матеріалів». 

4. На списання матеріалів, запасних частин, пального, на виконання робіт і різні 

господарські витрати (разом з податком на додану вартість) : 

Д-т рахунків: № 742 «Витрати на утримання та експлуатацію основних засобів 

та нематеріальних активів» (відповідний субрахунок); № 743 «Інші 

експлуатаційні витрати» (відповідний субрахунок); № 350 «Витрати майбутніх 

періодів»; 

К-т рахунку № 340 «Господарські матеріали» (відповідний субрахунок). 

 

Контрольні запитання: 

 

1. У чому суть основних засобів як товарно-матеріальних цінностей 

дострокового користування? 

2. У чому суть нематеріальних активів? 

3. У чому суть малоцінних і швидкозношуваних предметів як товарно-

матеріальних цінностей довгострокового користування? 

4. У чому суть господарських матеріалів щодо передачі їхньої вартості на 

витрати банку? 

5. За якою вартістю всі види товарно-матеріальних цінностей відображаються в 

балансі банку? 

6. Що таке об'єкт витрат? Навести приклад. 

7. Наведіть принцип складання бухгалтерських проводок на віднесення 

амортизації до витрат банку. 

8. У чому методичні принципи облікового віднесення до витрат банку 

малоцінних та швидкозношуваних предметів? 

9. Пригадайте методику облікового відображення використання різних 

господарських матеріалів. 

10. За рахунок яких джерел списуються результати від реалізації або ліквідації 

основних засобів та нематеріальних активів? 

11. Які бухгалтерські проводки складаються у випадку виявлення при 

інвентаризації надлишків як основних засобів, так і нематеріальних активів?  

12. У чому полягають особливості відображення в обліку виявлених 

інвентаризацією надлишків малооцінки і господарських матеріалів? 
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Тема 9. Облік 

операцій в іноземній 

валюті 

 

 

 

 

 

 

1. Сутність валютних операцій. 

2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті. 

3. Неторговельні операції з валютними цінностями. 

4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків 

4.1. Запровадження кореспондентських відносин. 

4.2. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів 

Після вивчення теми студенти  повинні знати: 

1. Основні валютні операції, які потребують ліцензування. 

2. Правила відкриття поточних рахунків у іноземній валюті. 

3. Банківські операції, які можуть здійснюватись за поточними валютними 

рахунками клієнтів. 

4. Сутність неторгових операцій. 

5. Порядок роботи обмінних пунктів. 
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1. Сутність валютних операцій 

З переходом України на ринкову економіку, інтернаціоналізацією 

товарного виробництва та обігу посилюється значення експортно-імпортних 

операцій, які є складовою валютних операцій. 

 Валюта України: 

— грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та ін., що 

перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а 

також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну 

на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, внески в 

банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України; 

— платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, 

бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, 

депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські 

документи), виражені у валюті України. 

Іноземна валюта: 

— іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, 

що перебувають в обігу та е законним платіжним засобом на території 

відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що 

вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають 

в обігу, кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних 

розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або 

вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами 

України; 

— платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, 

векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, 

депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські 

документи), виражені в іноземній валюті або в монетарних металах; 

— монетарні метали — золото і метали іридієво-платинової групи в будь-якому 

вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів з 

цих металів і брухту цих металів. 

Резиденти: 

— фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у 

тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном); 

— юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу 

юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на 

території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України; 

— дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва 

України за кордоном, які користуються імунітетом і Дипломатичними 

привілеями, а також філії та представництва підприємств і організацій України 

за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності. 

Нерезиденти: 

— фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без 
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громадянства, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому 

числі ті, що тимчасово перебувають на території України); 

— юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не 

мають статусу юридичної особи (філії, представництва), з місцезнаходженням 

за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної 

держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької 

діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької 

діяльності України; 

— розташовані на території України іноземні, дипломатичні, консульські, 

торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, 

що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також 

представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької 

діяльності на підставі законів України.  

Обмінні операції — операції, які виконуються у двох різню валютах 

(причому одна з них може бути національною валютою і впливають на валютну 

позицію банку. 

Валютна позиція банку — залишки коштів в іноземній валюті, які 

формують активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог та 

зобов'язань за незавершеними операціями) у відповідних валютах Існують 

закрита та відкрита валютні позиції. 

Закрита валютна позиція — валютна позиція у відповідній валюті, коли 

активи та пасиви (з урахуванням позабалансових вимог та зобов'язань за 

незавершеними операціями) зберігаються. 

Відкрита валютна позиція — різниця між залишками коштів у 

іноземній валюті, що формують активи та пасиви (з урахуванням в 

позабалансових вимог та зобов'язань за незавершеними операціями), у 

відповідних валютах, внаслідок якої з'являється можливість отримання 

додаткових прибутків або ризик додаткових збитків у результаті зміни 

обмінних курсів валют. 

Коротка відкрита валютна позиція — відкрита валютна позиція у 

відповідній валюті, колі пасиви та позабалансові вимоги перевищують пасиви 

та позабалансові зобов'язання. 

Законодавством України передбачено отримання ліцензій на будь-які 

операції, пов'язані з рухом валютних коштів та цінностей. 

Право на отримання ліцензії мають банки, які: 

— є юридичними особами; 

— працюють на Україні не менше одного року; 

— протягом минулих років не мали серйозних зауважень з боку банківського 

нагляду та податкової адміністрації; 

— мають розмір зареєстрованого Статутного фонду, що відповідає вимогам. 

Банки, що отримали ліцензію на здійснення валютних операцій, називаються 

уповноваженими банками. 

Ліцензії поділяються на генеральні та індивідуальні. Генеральні ліцензії 

надаються банкам та іншим кредитно-фінансовим установам України на 
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здійснення валютних операцій, які не потребують індивідуальної ліцензії на 

весь термін дії режиму валютного регулювання. Індивідуальні ліцензії 

надаються підприємствам та організаціям на здійснення разової валютної 

операції на термін, необхідний для здійснення такої операції. 

Для отримання дозволу на здійснення операцій за окремими пунктами 

ліцензії передбачено певний розмір капіталу підприємства та вимоги щодо їх 

технічного забезпечення. Крім того, існують загальні вимоги, до яких належать: 

наявність служби внутрішнього аудиту, наявність внутрішніх підрозділів, 

здатних проводити дозволені операції, наявність внутрішньої регламентації 

проведення подібних операцій — посадових інструкцій та положень. У разі 

порушень зазначених вимог НБУ має право відмовити у наданні ліцензії. 

Відмова з боку НБУ в наданні ліцензії може бути оскаржена в арбітражному 

суді.  

 
2. Ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті 

 

Банки відкривають рахунки у іноземній валюті юридичним та фізичним 

особам згідно з чинним законодавством України.  

Для відкриття поточних рахунків у іноземній валюті юридичні особи 

подають до банків такі ж документи, що і для відкриття поточних рахунків у 

національній валюті. 

Якщо поточний рахунок у іноземній валюті відкривається в тому самому 

банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то в банк 

подається лише заява та картки із зразками підписів та відбитком печатки. 

Види валютних рахунків клієнтів передбачені інструкцією НБУ № 3 у 

залежності від режиму їх функціонування. 

1. Поточні валютні рахунки резидентів — юридичним особам для здійснення 

торговельних та неторговельних операцій з нерезидентами. 

2. Поточні валютні рахунки іноземним інвесторам. 

3. Поточні валютні рахунки фізичних осіб: 

а) громадянам України без підтвердження джерел надходження коштів у 

іноземній валюті; 

б) іноземцям-резидентам, що отримали право на проживання в Україні; 

в) іноземцям-нерезидентам, що отримали право на проживання в Україні 

терміном до одного року (з підтвердженням джерел надходження коштів). 

4. Позичкові рахунки юридичних осіб та їх представництв (резидентів та 

нерезидентів). 

5. Депозитні рахунки юридичних осіб та їх представництв (резидентів та 

нерезидентів). 

На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб — громадян України 

зараховуються валюта: 

— готівкова; 

— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника 

рахунку згідно з чинним законодавством України; 
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— за іменними платіжними документами, які надіслані з-за кордону на ім'я 

власника рахунку; 

— за іменними платіжними документами (чеками), виписаними 

уповноваженими банками України; 

— переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки 

України; 

— одержана з-за кордону як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари від 

юридичної особи-нерезидента; 

— за платіжними документами, ввезеними з-за кордону власником рахунку і 

зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну; 

— перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-

нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі 

укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено 

отримання резидентами України гонорарів, премій, призів та інших виплат від 

нерезидентів з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо 

згідно з чинним законодавством України; 

— перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом чи 

нерезидентом) з особового рахунку в іноземній валюті. 

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної 

особи — громадянина України чи за його дорученням — проводяться такі 

операції. 

1. У іноземній валюті: 

а) перерахування за межі України через коррахунки уповноважених банків 

України відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України за 

рахунок власних коштів фізичних осіб резидентів і нерезидентів»; 

б) виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з порядком 

переміщення валюти через митний кордон України); 

в) виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється 

згідно з порядком переміщення валюти через митний кордон України); 

г) перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної особи — 

громадянина України; 

д) перерахування на особовий поточний рахунок в іншому уповноваженому 

банку України чи на вкладений рахунок.  

2. У грошовій одиниці України: 

а) виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції 

продажу іноземної валюти уповноваженому банку України використовується 

курс НБУ); 

б) перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи 

надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу 

іноземної валюти використовується курс НБУ). 

На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи — іноземця 

(резидента чи нерезидента), особи без громадянства, а також громадянина 

України — нерезидента зараховується валюта: 
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— перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через 

уповноважені банки України; 

— готівкова, яка ввезена на територію України і зареєстрована митною 

службою в митній декларації при в'їзді в Україну (в митній декларації робиться 

відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на 

рахунок); 

— за платіжними документами, ввезеними на територію України 

власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (в 

митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про 

зарахування іноземної валюти на рахунок); 

— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я 

власника рахунку в порядку, визначеному чинним законодавством України; 

— за іменними платіжними документами (чеками), виписаними 

уповноваженими банками України; 

— одержана як оплата праці, премії, призи чи авторські гонорари в 

Україні згідно з чинним законодавством України; 

— перерахована у межах України іншою фізичною особою іноземцем з 

особового рахунку в іноземній валюті (перерахування іноземцем-резидентом 

валюти на рахунок нерезидента здійснюється тільки за наявності 

підтвердження джерел придбання цієї валюти). 

З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням власника чи 

за його дорученням проводяться такі операції. 

1. У іноземній валюті: 

а) перерахування за межі України через коррахунки уповноважених банків 

України відповідно до «Правил переказу іноземної валюти за межі України за 

рахунок власних коштів фізичних осіб резидентів і нерезидентів»; 

б) виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з 

«Порядком переміщення валюти через митний кордон України»); 

в) виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється 

згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон України»); 

г) перерахування на особовий поточний рахунок в іншому уповноваженому 

банку України чи на інший вкладений рахунок. 

д) перерахування у межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи 

— резидента чи нерезидента; 

2. У грошовій одиниці України: 

а) виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні операції 

продажу іноземної валюти використовується курс НБУ); 

б) перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару чи 

надання послуг на території України (при здійсненні операції продажу 

іноземної валюти використовується курс НБУ). 

Операції за поточними рахунками в іноземній валюті представництв та 

установ здійснюються за таким порядком. На поточні рахунки в іноземній 

валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, 

які не займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп 



112 

 

управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) 

зараховуються кошти: 

— у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим 

представником юридичної особи — нерезидента і зареєстровані митною 

службою при в'їзді в Україну; 

— невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи іноземна 

валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в 

уповноважених банках України для сплати витрат на відрядження, 

експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів 

закордоном, та представницькі витрати закордоном; 

— перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через 

уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або 

проектів технічної допомоги); 

— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я 

власника рахунку в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 

— за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на 

територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у 

ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про 

прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в 

уповноваженому банку); 

— у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на особовому 

поточному рахунку; 

— інших надходжень на користь власника рахунку, що не суперечать 

чинному законодавству України; 

— перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до 

чинного законодавства У країни. 

З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, 

представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються 

підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп управління програмами 

або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника 

проводяться такі операції: 

— виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які 

працюють в Україні за контрактом (угодою) згідно з чинним законодавством 

України; 

— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на 

службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, 

пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та 

представницькі витрати за кордоном (вивезення валюти за межі України 

здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний кордон 

України»); 

— виплата готівкою для забезпечення статутної діяльності міжнародних 

організацій, що користуються привілеями та імунітетом спеціалізованих 

установ (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з «Порядком 

переміщення валюти через митний кордон України»); 
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— інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству 

України. 

На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв 

іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю або 

частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, зараховуються 

кошти: 

— у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим 

представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митною службою 

при в'їзді в Україну; 

— у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та іноземна 

валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в 

уповноважених банках України, для сплати витрат на відрядження та 

експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за 

кордоном, та представницькі витрати за кордоном; 

— перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені 

банки України; 

— за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника 

рахунку в порядку, передбаченому чинним законодавством України; 

— перераховані в межах України власнику рахунку відповідно До чинного 

законодавства України; 

— у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на особовому поточному 

рахунку; 

— перераховані в межах України з особового поточного рахунку 

при його закритті в іншому банку; 

— у сумі кредитів, отриманих від уповноважених банків за кредитними 

угодами; 

— інших надходжень, що не суперечать чинному законодавству 

України. 

З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв 

іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, через які повністю 

або частково здійснюється підприємницька діяльність в Україні, за 

розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції: 

— виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють 

в Україні за контрактом (угодою) згідно з чинним законодавством України; 

— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові 

відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з 

обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за 

кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення валюти за 

межі України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через 

митний кордон України»); 

— перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб нерезидентів, 

інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також при 

закритті цього рахунку); 
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— перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо у призначенні 

платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з 

угодою (контрактом) належать цьому резиденту; 

— перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в уповноваженому 

банку як благочинний внесок; 

— перерахування залишків коштів при закритті поточного рахунку в одному 

уповноваженому банку і відкритті поточного рахунку в іншому 

уповноваженому банку; 

— перерахування з рахунок погашення кредиту та відсотків за ним; 

— інші будь-які перерахування, що не суперечать законодавству України. 

Операції за поточними рахунками в іноземній валюті юридичних осіб-

резидентів здійснюються за такими напрямками. 

1. Зарахування коштів через власні розподільчі рахунки: 

а) у готівковій формі — кошти, що надійшли від нерезидента до каси 

уповноваженого банку згідно з експортним контрактом (угодою) в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України; 

б) у готівковій формі — кошти, що ввезені у випадках, передбачених чинним 

законодавством України, уповноваженими особами на територію України на 

транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстровані 

митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться 

відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної 

декларації залишається в уповноваженому банку); 

в) у готівковій формі — кошти, одержані як сплата за державне мито, митні 

платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства України; 

г) невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за 

платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених 

банках України чи за кордоном для сплати витрат на відрядження та 

експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за 

кордоном та представницькі витрати за кордоном; 

д) за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника 

рахунку в порядку, визначеному чинним законодавством України; 

е) за платіжними документами на ім'я власника рахунку, ввезеними на 

територію України і зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у 

ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про 

прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в 

уповноваженому банку); 

ж) перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними 

контрактами (угодами); 

з) повернуті з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були 

перераховані раніше; 

і) перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає 

посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам — суб'єктам 

господарської діяльності, за дорученням яких на підставі договорів комісії, 
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доручення, консигнації або агентських УГОД було здійснено продаж товарів 

(робіт, послуг); 

к) перераховані як благочинний внесок юридичними особами-президентами (у 

тому числі через їх представництва в Україні); 

л) перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання 

об'єктів промислової власності та підтвердження їх чинності на території 

України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають 

відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України). 

2. Зарахування коштів безпосередньо на поточні рахунки: 

а) куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно 

до чинного законодавства України; 

б) перераховані з кредитного рахунку як кредит згідно з кредитною угодою; 

в) перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку 

відповідно до депозитної угоди; 

г) у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на особовому, поточному 

та депозитному рахунках. 

З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за 

розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції: 

— виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють 

в Україні за контрактом (угодою); 

— виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на службові 

відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з 

обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за 

кордоном відповідно до чинного законодавства України (вивезення за межі 

України здійснюється згідно з «Порядком переміщення валюти через митний 

кордон України») 

— виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання обов'язків перед 

капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, за контрактом 

(угодою) на здійснення агентських послуг, укладених згідно з Кодексом 

торговельного мореплавства; 

— перерахування на користь нерезидента за межі України за 

зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами); 

— перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нерезидентів за видачу 

охоронних документів на використання об'єктів промислової власності та 

підтвердження їх чинності (здійснюється організаціями, що мають відповідні 

на це повноваження згідно з чинним законодавством України); 

— перерахування за кордон на рахунок юридичних осіб-нерезидентів згідно з 

відповідними зобов'язаннями за використання творів зарубіжних авторів 

(здійснюється організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно з 

чинним законодавством України); 

— перерахування за кордон за навчання, участь у конференціях, виставках за 

наявності підтверджувальних документів (запрошення, рахунку-фактури тощо); 

— перерахування закордон на рахунок юридичних осіб-нерезидентів, адвокату 

або нотаріусу для відшкодування витрат судовим, арбітражним, нотаріальним 
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та іншим правоохоронним органам іноземних держав, а також витрат на 

державне мито за справами, що розглядаються цими органами (на підставі 

рішень судових органів, рахунків та інших підтверджувальних документів); 

— перерахування фізичними особами коштів, які отримані адвокатськими 

компаніями-резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб за 

справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною 

діяльністю; 

— перерахування на рахунок у іноземній валюті фізичним особам-резидентам 

за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами-

резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно з чинним 

законодавством України, за рахунок коштів, отриманих з-за кордону); 

— перерахування на кредитний рахунок для погашення заборгованості з 

отриманим кредитом та відсотків за ним; 

— перерахування на території України за умови одержання індивідуальної 

ліцензії Національного банку України згідно з чинним законодавством України; 

— продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства 

України; 

— перерахування на особовий депозитний рахунок в іноземній валюті в 

обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку; 

— перерахування як благочинні внески на рахунок іншої юридичної особи-

резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії НБУ; 

— перерахування за сплату державного мита згідно з чинним законодавством 

України; 

— інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству України. 

3. Неторговельні операції з валютними цінностями 

Неторговельні операції включають у себе наступні банківські операції: 

— купівля та продаж готівкової іноземної валюти у фізичних осіб; 

—  оплата (купівля) платіжних документів (дорожних чеків) у іноземній валюті; 

— продаж платіжних документів (дорожніх чеків) у іноземній валюті; 

— інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних документів у іноземній 

валюті; 

— конверсійні операції з іноземною валютою; 

— виплата переказів, що надходять із-за кордону, перекази фізичних осіб за 

кордон; 

— зворотний обмін невикористаної громадянами-нерезидентами національної 

валюти на іноземну; 

— операції з міжнародними пластиковими картками. 

Для здійснення касових операцій в іноземній валюті комерційні банки, 

що отримали ліцензію НБУ на право ведення операцій неторгового характеру, в 

залежності від умов, обсягів і режиму роботи в межах операцій, передбачених 

ліцензією, можуть облаштовувати:  

валютне сховище — для зберігання запасу готівкової іноземної валюти, бланків 

суворої звітності, бланків платіжних документів, різних бланків за іноземними 



117 

 

операціями, примірників іноземних грошових білетів, цінних паперів у 

іноземній валюті, цінностей і документів, прийнятих від організацій та 

громадян на зберігання, нерозібраних посилок з іноземною валютою та інших 

цінностей, що обліковуються на позабалансових рахунках; 

касу перерахунку — для перерахунку, визначення платіжності, проведення 

експертизи, обробки, об'єднання і формування валютних та інших цінностей, 

контрольного перерахунку під час ревізій, перерахунку, формування та 

оформлення значних сум готівкової валюти, купленої банком або призначеної 

для продажу, а також прийому валютних цінностей, що надійшли в банк в 

інкасаторських сумках (від обмінних пунктів, територіально віддалених від 

приміщень банку); 

операційні каси — для здійснення валютно-касового обслуговування клієнтів 

банку щодо прийому і видачі готівкової іноземної валюти та інших цінностей; 

вечірні каси — для забезпечення валютно-касового обслуговування в другій 

половині операційного дня або у вечірній час; 

обмінні пункти — для здійснення операцій купівлі-продажу готівкової 

іноземної валюти і платіжних документів; 

каси підготовки авансів обмінним пунктам. 

Документальне оформлення касових операцій в іноземній валюті 

відбувається за допомогою приходних та видаткових валютних ордерів. 

Слід зазначити, що приходні валютні операції дуже обмежені, оскільки 

готівкова іноземна валюта в розрахунку між фізичними і юридичними особами 

в Україні не використовується. Підставою для виписування документів і 

виконання операцій заяви клієнтів, платіжні документи та ін. 

Послідовність виконання зобов'язань за касовими валютними операціями 

полягає у наступному: 

1) клієнт звертається з заявою або іншими підставами на право отримання або 

здачі готівкової валюти; 

2) операціоніст виписує касові документи, підписує їх у відповідальних осіб, 

що мають право контрольного підпису. В касу передаються всі примірники 

приходних валютних ордерів; за видатковими документами контрольний талон 

видається клієнту, а видатковий ордер (без контрольного талону) передається 

касиру; 

3) касир перевіряє наявність підписів посадових осіб банку і відповідність їх 

зразкам, підписує всі примірники приходних Документів, приймає валюту 

(перший примірник приходного ордера залишає в себе, другий — з печаткою 

каси — видає клієнту; інші примірники передаються в обліково-операційний 

відділ). За видатковими Документами касир перевіряє наявність підпису про 

отримання цінностей, за номером контрольного талона викликає клієнта, звіряє 

номер контрольного талона з номером на касовому документі, наклеює його на 

касовий документ, видає гроші та підписує документи. Після закінчення 

операційного дня касир складає довідку про касові обіги за день і залишки 

цінностей в касі та передає її завідувачу каси; 
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4) завідувач каси складає зведену довідку про касові обіги і звіряє її з даними 

обліку операціоніста. 

Для забезпечення валютного обслуговування фізичних осіб — резидентів 

і нерезидентів — комерційні банки, за умови одержання ліцензії НБУ, 

організують пункти обміну іноземної валюти. 

Обмінні пункти банків з одночасним (повним або частковим) виконанням 

функцій обмінної каси банку відкриваються при підприємствах торговельної 

мережі та підприємствах, що надають послуги населенню (далі — 

підприємства) за наказом уповноваженого банку на підставі угоди між 

уповноваженим банком та підприємством. Угода укладається відповідно до 

чинного законодавства України. Обмінна каса банку є структурним підрозділом 

уповноваженого банку і здійснює усі операції, які покладені на неї 

керівництвом банку відповідно до Генеральної ліцензії на здійснення валютних 

операцій. 

Основні принципи роботи обмінної каси банку. Обмінна каса банку 

виконує операції з купівлі та продажу іноземної валюти у фізичних осіб — як 

резидентів, так і нерезидентів України — згідно з чинними нормами та 

правилами.  

Обмінна каса банку протягом робочого дня на підставі пред'явленого 

покупцем уніфікованого розрахунково-товарного чека, виданого працівником 

цього підприємства, приймає готівку як розрахунок за товари або послуги у 

національній валюті України. 

Обмінна каса банку купує іноземну валюту як розрахунок за товари або 

послуги. У цьому разі її касир здійснює обмін іноземної валюти у сумі, що 

еквівалентна зазначеній у товарно-розрахунковому чеку за курсом, визначеним 

уповноваженим банком. При цьому покупець замість грошової готівки отримує 

оформлену касиром обмінної каси банку квитанцію суворої звітності за 

формою № 377, 377-А із зазначенням номера розрахунково-товарного чека, за 

яким здійснена купівля. 

Розрахунково-товарний чек виписується працівником підприємства у 

трьох примірниках і надається покупцю. Працівник підприємства зобов'язаний 

заповнити всі реквізити товарно-розрахункового чека за винятком тих, що 

заповнюються касиром обмінної каси банку. Покупець, отримавши ці 

розрахунково-товарні чеки, передає їх разом із готівкою у національній валюті 

України або в іноземній валюті касиру обмінної каси банку. 

Перший примірник розрахунково-товарного чека залишається в обмінній 

касі банку, другий примірник повертається працівнику підприємства. На 

другому примірнику касир обмінної каси банку в обов'язковому порядку 

пробиває на контрольно-касовому апараті суму в гривнях, яка внесена 

покупцем як оплата за товари або послуги. На цьому ж примірнику касир 

проставляє штамп обмінної каси банку, який закріплений за ним, та свій підпис. 

Штамп повинен мати такі реквізити: назву уповноваженого банку, назву 

підприємства, де розташована обмінна каса, номер обмінної каси, прізвище та 

ініціали касира. Третій примірник чека надається покупцю. 
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Облік грошових надходжень протягом робочого дня, як у національній 

валюті України, так і в іноземній валюті, ведеться касиром обмінної каси банку 

з використанням комп'ютерної техніки або електронно-касового апарата. Касир 

обмінної каси банку зобов'язаний паралельно з касовим апаратом вести 

журнали-реєстри суворої звітності окремо за операціями купівлі та продажу 

іноземної валюти та окремо журнал-реєстр за касовими операціями у 

національній валюті України. 

Касир обмінної каси банку щоденно у кінці робочого дня звіряє суму 

виручки з працівником підприємства та формує окремо двi інкасаторські сумки: 

одну — з національною валютою, іншу — з іноземною валютою. Інкасаторські 

сумки мають бути того ж дня доставлені через інкасаторів уповноваженому 

банку. 

Не пізніше наступного дня, якщо інший термін не обумовлено угодою, 

готівкова виручка від реалізації товарів та надання послуг зараховується у 

безготівковому порядку на розрахунковий рахунок підприємства. Якщо 

розрахунковий рахунок підприємству відкрито в іншій установі банку, виручка 

уповноваженим банком у термін, зазначений в угоді, перераховується на його 

розрахунковий рахунок до банку, який обслуговує це підприємство. 

Рахунки, які використовуються за цими операціями, поділяються на 

балансові та позабалансові. До балансових рахунків належать: 

1001 (А) «Банкноти та монети в касі банку» (відкриваються субрахунки за 

кожним видом валюти); 

1003 (А) «Банкноти та монети в обмінних пунктах» (відкриваються субрахунки 

для кожного касира за кожним видом валюти); 

1011 (А) «Дорожні чеки в касі банку» (відкриваються окремі субрахунки для 

дорожніх чеків, куплених у емітентів для продажу клієнтам та придбаних 

банком у клієнтів); 

1013 (А) «Дорожні чеки в обмінних пунктах» (відкриваються субрахунки для 

кожного касира); 

1017 (А) «Дорожні чеки в дорозі»; 

1919 (П) «Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками» 

(відкривається транзитний субрахунок за розрахунками за дорожні чеки з 

емітентом); 

2809 (А) «Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» 

(відкривається транзитний субрахунок за операціями з платіжними картками); 

2900 (П) «Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі, продажу 

іноземної валюти та дорогоцінних металів для клієнтів банку» (відкривається 

транзитний субрахунок за операціями з купівлі іноземної валюти); 

2909 (П) «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» 

(відкриваються транзитні субрахунки за операціями з платіжними картками та 

дорожніми чеками «Відшкодування за платіжними картками» та «Компенсація 

за чеками»); 

3540 (А) «Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та 

банківських металів за рахунок банку» (відкриваються транзитні субрахунки за 
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операціями з продажу іноземної валюти, а також національної валюти за кожну 

іноземну валюту); 

3578 (А) «Інші нараховані доходи» (відкриваються транзитні субрахунки за 

операціями з дорожніми чеками, пластиковими картками та з конверсії); 

3640 (П) «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та 

банківських металів за рахунок банку» (відкриваються транзитні субрахунки за 

операціями з купівлі іноземної валюти, а також національної валюти за кожну 

іноземну валюту); 

3800 (АП) «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів» 

(відкриваються субрахунки за кожним видом валюти); 

3801 (АП) «Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських 

металів»; 

6119 (П) «Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами» (відкриваються 

субрахунки за операціями з дорожніми чеками та платіжними картками); 

6204 (П) «Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти і 

банківських операцій»; 

6399 (П) «Інші банківські операційні доходи» (відкривається субрахунок за 

доходами від операцій з конверсії). До позабалансових рахунків належать: 

9819 (А) «Інші цінності і документи» (субрахунок «Дорожні чеки, отримані на 

консигнацію від емітентів»); 

9898 (А) «Інші цінності в підзвіті» (відкриваються субрахунки «Підзвіт у 

дорожніх чеках»); 

9911 Контррахунок. 

 

4. Організація та облік безготівкових міжнародних розрахунків 
 

4.1. Запровадження кореспондентських відносин. 

Організація міжнародних розрахунків припускає вибір видів і способів 

платежу, валютної ціни, валюти платежу і форми розрахунків. У міжнародних 

торгових розрахунках переважно використовується валюта країни партнера-

резидента України, або вільно конвертована валюта. 

Операції комерційного банку з іноземною валютою можна розподілити на 

три групи: 

1. Операції, що здійснюються за ініціативою банків-кореспондентів 

(«зовнішні» операції). 

2. Операції, що здійснюються з ініціативи клієнта (клієнтські операції). 

3. Операції, що здійснюються з ініціативи банку (внутрішньобанківські 

операції). 

До першої групи належать: 

а) операції, що відображають зміну стану коррахунків банку; 

б) операції, пов'язані з надходженням коштів (у тому числі валютної виручки) 

на рахунки клієнтів банку через коррахунки в інших банках. 

До другої групи належить велика кількість операцій, що ініціюються клієнтами. 

Найбільш розповсюдженими з них є: 
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а) відкриття і закриття валютних рахунків клієнтів; 

б) переказ валюти в інші фінансові установи (банк); 

в) переказ валюти клієнту того ж банку; 

г) видача готівкової валюти клієнту; 

д) прийом готівкової валюти від клієнта; 

е) купівля-продаж валюти на біржі за дорученням клієнта.  

До третьої групи належать такі операції: 

а) операції, пов'язані з одержанням і видачею міжбанківських кредитів; 

б) купівля та продаж банком валюти на біржі; 

в) безумовна конвертація фіксованої частини валютної виручки клієнта після 

закінчення строку переказу клієнтом цих грошей; 

г) нарахування і відрахування відсотків за розрахунками, позичковими і 

депозитними рахунками клієнтів у іноземній валюті; 

д) відкриття та закриття внутрішньобанківських (внутрішніх) особових 

рахунків для обліку операцій в іноземній валюті (рахунки конверсії, комісії, 

доходів і видатків банку і т. ін.); 

е) внутрішньобанківський переказ валюти (з одного внутрішнього рахунку на 

інший); 

ж) переоцінка залишку на валютних рахунках. 

Особлива увага приділяється безготівковим міжнародним розрахункам як 

торговим операціям банку. 

Для розрахунків між банками в іноземній валюті доцільно мати прямі 

кореспондентські відносини з банками-нерезидентами або (якщо нормативи не 

дозволяють чи немає іншої потреби) відкрити кореспондентський рахунок у 

іноземній валюті в уповноваженому українському банку. 

Кореспондентські відносини — це договірні відносини між банками, мета 

яких — здійснення платежів і розрахунків за дорученням один одному. Вони 

регламентуються угодою про кореспондентські відносини між банками, які 

знаходяться як усередині країни, так і за її межами. 

Міжбанківські кореспондентські відносини включають у себе сукупність 

усіх можливих форм співробітництва між двома банками; Банки по-різному 

взаємодіють між собою; вони можуть бути конкурентами, змагаючись у 

зацікавленості клієнтів, або діловими партнерами, надаючи кредити один 

одному. 

Нарешті, банки можуть бути кореспондентами, водночас міняючись 

ролями — почергово виступати в якості клієнтів один одного. 

Кореспондентські відносини між двома банками розвиваються в часі від 

порівняно простої вихідної бази до комплексного співробітництва. 

Необхідність у кореспондентських відносинах виникає в тих випадках, 

коли банк не може надати будь-які послуги своїм клієнтам або коли інший банк 

зробить це краще, швидше і дешевше. З урахуванням цього і потрібно серйозно 

підходити до вибору банків-кореспондентів, щоб за характером діяльності вони 

доповнювали операції один одного, що виконуються банками для своїх 

клієнтів. 
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На початковому етапі комерційні банки запроваджують кореспондентські 

відносини з іноземними банками, виходячи з інтересів своєї клієнтури. 

Комерційні банки шукають контакти з банками тих країн де знаходяться 

партнери їх власних клієнтів, яким необхідно виконати розрахунки згідно з 

зовнішньоторговельними угодами. 

Окрім угоди банки обмінюються стандартними документами, що свідчать 

про їх юридичний статус, фінансовий стан на час укладання угоди та про осіб, 

уповноважених підтверджувати фінансові документи. Отже, такий комплект 

документів містить: 

1) заяву про відкриття коррахунку; 

2) дві картки зі зразками підписів і відбитком печатки; 

3) копію Статуту банку; 

4) копію засновницької угоди; 

5) копію Генеральної ліцензії (свідоцтва про право відкриття коррахунків в 

Україні, розширеної ліцензії); 

6) річний звіт банку; 

7) баланс на останню звітну дату; 

8) список банків-кореспондентів; 

9) заключення аудиторської перевірки. 

Питання про запровадження кореспондентських відносин з банками-

партнерами виникає тоді, коли діяльність банку набуває перехідної 

національної межі, що залежить передусім від клієнтів або від географічної 

орієнтації їх бізнесу. Виходячи з цього слід визначати види операцій, а також 

відповідні географічні регіони. Тому, звичайно, банки мають один, максимум 

два, накопичуваних рахунки за кожним видом валюти, де концентруються 

основні валютні кошти. 

У випадку не конкурентоспроможності умов, запропонованих банком-

партнером, існує можливість співпраці без відкриття коррахунку, 

задовольняючи, таким чином, інтереси своїх клієнтів щодо проведення ділових 

операцій у певному регіоні, але не зазнаючи збитків від необхідності 

сплачувати значні комісійні за підтримання і ведення рахунків. 

Кореспондентські відносини без рахунку — це відносини між кредитними 

установами за рахунками певної кредитної установи та її кореспондента в 

третій кредитній установі. 

Сьогодні гривневі та валютні прямі коррахунки банків в Україні 

здійснюються таким чином (зазначені номери відповідних балансових 

рахунків): 

— реально використовуються для розрахунків у іноземній валюті рахунки № 

1500А як через уповноважені банки України, так і через іноземні банки; 

— прямі гривневі рахунки між банками-резидентами відкриваються тільки з 

дозволу НБУ при достатньому обґрунтуванні потреб У прямих 

кореспондентських відносинах, оскільки всі гривневі платежі повинні 

проходити через систему електронних платежів; 
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— за відсутності рахунків можна проводити документальні операції, у тому 

числі акредитивні, операції інкасо і форексні операції. При укладанні угоди 

щодо кореспондентських відносин банки беруть до уваги низку факторів, що 

свідчать про надійність (кредито- і платоспроможність) майбутнього банку-

партнера. 

При всій різноманітності існуючих рахунків банки, встановлюючи один з 

одним кореспондентські відносини, використовують три термінологічні 

одиниці. 

1. «Лоро» — рахунок, що відкривається банком своїм банкам-кореспондентам, 

на який вносяться всі суми, що одержані або видані за їхнім дорученням. За 

рахунком «лоро» звичайно нараховуються відсотки за кредитним залишком та 

комісійна винагорода з виконання доручень. По відношенню до балансу банку 

цей рахунок пасивний. 

Активно використовуються гривневі рахунки «лоро» іноземних банків у 

банках України (рахунок № 1600П). Хоча вони відкриваються в національній 

валюті, але щоб мати право на відкриття, банк повинен отримати валютну 

ліцензію. 

2. «Ностро» — це рахунок певної кредитної установи у банках-кореспондентах, 

на якому відображаються взаємні платежі. 

3. «Востро» — рахунок, що ведеться банком за кордоном у місцевій валюті. 

Банк, що розміщує на цей рахунок кошти, буде посилатися на нього, як на 

рахунок «ностро». 

Умови ведення рахунків регламентуються під час запровадження 

кореспондентських відносин між двома кредитними установами. При цьому 

передбачається, в якій валюті буде вестись рахунок, чи повинні платежі 

проводитися в межах на рахунку сум, що обліковуються на них, або в порядку 

овердрафта. При цьому, як правило, обумовлюється ліміт овердрафта, що 

надається, з урахуванням категорійності банку. Врешті, сума ліміту овердрафта 

може варіювати залежно від обігів за цим рахунком, рівня інфляції та 

підвищення нормативів надійності. 

 

4.2. Облік експортно-імпортних операцій клієнтів 

Система безготівкових розрахунків уособлює сукупність принципів 

організації розрахунків, вимог до них, форм і способів розрахунків. 

У безготівкових розрахунках гроші виконують функцію засобу платежу. Це 

означає, що їх рух має відповідно самостійний характер, розрахунок може 

відбуватися раніше чи пізніше руху коштів у розрахунках, максимально 

достовірно відображаючи господарські процеси.  

Наступний принцип організаціїбезготівкових розрахунків свідчить про те, 

що платежі здійснюються, як правило, після відвантаження продукції, 

виконання робіт чи послуг. Отже, це не виключає авансових платежів та 

передплати, які допускаються за згодою платника та отримання коштів. 

Платежі здійснюються при наявності коштів на рахунку платника чи його права 

на кредит. За відсутності власних коштів та права на кредит розрахункові 
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документи розміщують у спеціальну картотеку та сплачують по мірі 

надходження коштів на рахунок у календарній черговості платежів. Така 

черговість визнає однакову важливість розрахунків за всіма зобов'язаннями, 

однак вона є примусовою, тобто відбувається під банківським контролем. 

Подальше розширення самостійності підприємств щодо витрачання зароблених 

коштів сприятиме скасуванню будь-якої черговості платежів та вивільненню 

банків від контролю за ними.  

Усі розрахунки повинні здійснюватись згідно з розпорядженням 

підприємства-власника рахунку. 

Одним з принципів безготівкових розрахунків є згода платника на 

списання коштів з його рахунку. Згода дається платником шляхом виписки 

платіжних документів або акцепта документів, виписаних отримувачем коштів. 

В окремих випадках розрахункові документи за товари та послуги сплачуються 

без згоди (акцепта) платника, що врівноважує стосунки з отримувачем коштів. 

При цьому визнається необгрунтованою наявність визначеної сфери списання 

коштів у безакцептному порядку. 

Інше положення стосується стягнення податків та інших обов'язкових 

платежів у бюджет. Державні податкові адміністрації подають до 

беззаперечного стягнення, забезпечуючи тим самим загально-державні 

інтереси. Беззаперечне списання коштів з розрахункових рахунків виконується 

також на підставі виконавчих документів, які видані судами. 

Крім того, законодавством можуть бути передбачені випадки беззаперечного 

списання коштів з рахунків, наприклад, деяких штрафів за розпорядженням 

стягувачів. 

Вимоги до безготівкових розрахунків. Організація безготівкових розрахунків 

повинна відповідати певним вимогам, а саме: сприяти нормальному обігу 

коштів, забезпечувати безперебійну реалізацію продукції. Це зумовлено тим, 

що завершальним етапом виробничо-збуткової діяльності підприємства, 

невід'ємною умовою здійснення повного господарського розрахунку та 

самофінансування є сплата споживачем продукції (робіт, послуг) згідно з 

вимогами угоди. В процесі безготівкових розрахунків відбувається визнання 

покупцем користі продукції, рівня затрат на її виробництво, додатковий 

продукт, перетворюючись на чистий прибуток. 

Одна з умов, що висувається до безготівкових розрахунків, є їх 

своєчасність. Підприємство-покупець повинно своєчасно сплатити поставлену 

йому згідно з угодою продукцію (роботи, послуги). Платоспроможність 

платника пов'язана з результатами його господарсько-фінансової діяльності, 

отриманням відповідного прибутку. Важливим засобом забезпечення 

своєчасності розрахунків є банківський кредит. Він дозволяє підприємствам 

подолати тимчасові фінансові труднощі. Своєчасність розрахунків запобігає 

відволіканню коштів підприємств у прострочену дебіторську заборгованість. 

Безготівкові розрахунки повинні бути організовані таким чином, щоб існував 

мінімальний розрив у часі між отриманням продукції покупцем та її сплати. 
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Чим більший цей інтервал, тим довше покупець користується коштами, які 

йому не належать. Таким чином, у постачальника зростає потреба у кредиті. 

Платники несуть відповідальність за здійснення платежів у визначені 

терміни; за затримку в розрахунках вони сплачують штраф за кожний день 

прострочки платежу в відсотках. У більшості випадків ця сума значно менша, 

ніж підприємство платить банкам за кредит. Тому нерідко підприємства йдуть 

на менші витрати, вносячи штраф за прострочку платежів. У результаті 

опиняються у скрутному фінансовому стані постачальники; виникає ланцюг 

неплатежів. Існуюча прострочена дебіторська заборгованість за своєю суттю є 

нелегальним комерційним кредитом. 

Необхідність контролю за безготівковими розрахунками зумовлена для 

кожної сторони різними факторами. Для постачальника це своєчасне отримання 

грошового еквівалента виробленої у відповідності з УГОДОЮ та відвантаженої 

продукції, для покупця — виконання постачальником умов угоди. 

Державні податкові адміністрації контролюють своєчасність та повноту 

платежів у бюджет, банки —повернення кредитів. 

Банківські органи не мають права визначати і контролювати напрямки 

використання грошових коштів клієнта, крім випадків, передбачених чинним 

законодавством. Одночасно банки самі несуть матеріальну відповідальність 

перед клієнтами. Якщо, наприклад, банк зарахує кошти на рахунок пізніше 

наступного дня після отримання платіжного документа, то він сплатить 

власникові рахунку штраф за кожен прострочений день. Такий же штраф 

передбачений за затримку списання банком коштів з рахунку платника за його 

вказівкою, а також якщо списання або зарахування було здійснено 

неправильно. 

Банки можуть визнати неплатоспроможним позичальника, який не 

виконує зобов'язання щодо своєчасного повернення кредиту або за іншими 

рахунками. Про це основний постачальник товарноматеріальних цінностей 

повідомляє, вищестоящому органу господарського управління (при наявності 

такого) і виконавчому комітету Ради народних депутатів, де зареєстроване 

підприємство. 

Розрахунок між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні та 

іноземними суб'єктами господарської діяльності за експортно-імпортними 

операціями в межах торговельного обігу в іноземній валюті здійснюється у 

безготівковій формі через уповноважені банки (банки, що мають ліцензію НБУ 

на здійснення валютних операцій). 

Основними формами міжнародних розрахунків при здійсненні 

зовнішньо-економічної діяльності є: 

— банківський переказ; 

— документарне інкасо; 

— документарний акредитив; 

— розрахунки за відкритим рахунком; 

— розрахунки з використанням чеків, векселів. 
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Враховуючи специфіку конкретної операції та можливості банку щодо 

техніки розрахунку, контрагенти в контракті передбачають найбільш доцільну 

для них форму розрахунку з урахуванням чинного законодавства, що 

регламентує форми і терміни здійснення міжнародних розрахунків. 

Облік операцій при використанні банківського переказу.  

Банківський переказ — це розрахункова операція, яка здійснюється між 

банками на підставі вказівок підприємства, що переводить грошові кошти, 

шляхом видачі одним банком іншому банку наказу про сплату (зарахування на 

рахунок) у визначеній кількості грошових коштів підприсмству-одержувачу 

(бенефіціару) за умови пред'явлення ним відповідних документів. Імпортер, що 

переводить грошові кошти, дає інструкції своєму банку щодо умов сплати 

переказу. В банківській практиці такий наказ називають платіжним 

дорученням. 

Платіжне доручення — це наказ банку, що адресується своєму банку-

кореспонденту, про виплату певної суми грошей бенефіціару (тобто 

переказоодержувач), пред'явнику чека або інших платіжних документів. 

Платіжне доручення дається банком на підставі вказівок відправника переказу 

— клієнта банку. Останній інструктує банк про умови виплати бенефіціару 

суми переказу. Існує певна, прийнята в міжнародній практиці, форма 

платіжного доручення. Кожне платіжне доручення повинно містити наступні 

дані: 

— найменування платника; 

— найменування і номер рахунку бенефіціара (одержувача); 

— банк бенефіціара; 

— сума і валюта платежу; 

— призначення платежу (на підставі яких документів і за що здійснюється 

оплата). 

Для забезпечення своєчасності та швидкості перерахування додержання 

зазначених умов дуже важливе, бо навіть незначні розбіжності й неточності 

можуть призвести до затримки сплати або повернення платежу зарубіжним 

банком і спричинять додаткові витрати з боку клієнта. 

При розглянутій формі розрахунку здійснюються такі платежі: 

— авансові (попередня оплата); 

— за товарними документами (за товар, роботи, послуги після надходження або 

надання, а також на арбітраж); 

— за штрафами, вимогами; 

— погашення заборгованості за розрахунками; 

— за перерахунком; 

— за векселями, чеками та ін. 

Недоліком банківського переказу (окрім авансових платежів) є те, що 

надходження валютної виручки експортеру затримується в часі. Як правило, 

експортери поєднують банківський переказ з гарантією на випадок несплати 

товару або відмови від його сплати імпортером. 
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Банк, який приймає від клієнта платіжне доручення, повинен перевірити, 

чи має резидент — одержувач валютних коштів — ліцензію НБУ, оскільки 

розрахунок між резидентами на території України здійснюється тільки в 

національній грошовій одиниці, тобто в гривнях. Використання іноземної 

валюти як засобу платежу на території України дозволяється тільки для 

проведення платежів на підприємствах торгівлі, які мають індивідуальну 

ліцензію НБУ на здійснення торгівлі товаром з оплатою в іноземній валюті. 

Крім того, клієнт повинен надати в уповноважений банк контракт, на підставі 

якого буде проводитись платіж, для перевірки законності операції. 

Банк-платник виплачує бенефіціару суму платіжного доручення за свій 

рахунок, але має право претендувати на відповідне відшкодування. Засобами 

такого відшкодування можуть бути: суми, зараховані на рахунок «ностро» або 

кліринговий рахунок банку-платника в третьому банку; надання банку-

платнику права списати суму переказу з рахунку «лоро» банку-відправника — 

переказу, що знаходиться в банку-платника. 

У бухгалтерському обліку комерційного банку клієнта-постачальника 

відбувається зарахування суми валюти: 

Д-т рахунку № 1500А «Рахунок у банках-нерезидентах у ВКВ»; 

К-т рахунку № 2603П «Рахунки за довірчими операціями суб'єктів 

господарської діяльності». 

У банку клієнта-платника: 

Д-т рахунку № 2600П «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»; 

К-т рахунку № І500А «Рахунок у банках-нерезидентах у ВКВ». 

Деякі банки для відображення міжнародних розрахунків використовують 

рахунок № 2900П «Дебітори і кредитори банку за операціями клієнтів у ВКВ». 

Д-т рахунку № 2600П «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»; 

К-т рахунку № 2909 «Рахунки за довірчими операціями суб'єктів господарської 

діяльності». 

Д-т рахунку № 2909 «Рахунки за довірчими операціями суб'єктів господарської 

діяльності»; 

К-т рахунку № 1500 «Рахунок у банках-нерезидентах у ВКВ». 

У двох випадках комерційним банком стягується комісія залежно від умов 

договору з відображенням на рахунках:  

Д-т рахунку № 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»: 

К-т рахунку № 3800 «Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських 

металів». 

Облік операцій при використанні документарного акредитива.  

Надійною формою платіжної гарантії для експортера є документарний 

акредитив. Більша частина зовнішньої торгівлі з року в рік здійснюється за 

допомогою цього випробуваного інструмента. Останнім часом значно зросла 

зацікавленість у акредитивах і в нашій країні. 

Попередня сплата і постачання товару на кредитній основі є невід'ємною 

частиною зовнішньоторговельних операцій. Якщо договір купівлі-продажу або 

подібна угода передбачає платіж проти виставлення акредитива, то обов'язок 



128 

 

покупця — надати інструкції своєму банку про відкриття акредитива на 

користь продавця. Документарний акредитив являє собою зобов'язання 

продавця, що бере на себе за проханням та розпорядженням наказодавця 

(імпортера) банк і включає в себе виплату певної суми бенефіціару 

(експортеру) за поданням передбаченого набору документів до встановленого 

терміну. 

Основними формами документарного акредитива є: 

1. Відкличний акредитив, що може бути змінений або анульований в будь-який 

момент. Ця форма дуже рідко використовується, бо вона не забезпечує 

належної гарантії. 

2. Безвідкличний акредитив, тобто зобов'язання банкуемітента (банку покупця) 

виконати умови за документарним акредитивом у тому випадку, якщо 

бенефіціар виконав усі умови. Таким чином, бенефіціар одержує тверду 

гарантію банку-емітента що надасть йому бажану забезпеченість. Якщо 

відповідне застереження не зроблене, то акредитив вважається відкличним. 

Існують два типи безвідкличних акредитивів: 

а) безвідкличний акредитив, не підтверджений банком, що авізує (fjiocable 

credit not confirined by the advising bank). Безвідкличні документарні акредитиви 

завжди передбачають зобов'язання оплати з боку банку-емітента. У цьому 

випадку банк, що авізує, не дає жодних зобов'язань щодо платежу. Він тільки 

діє від особи банку-емітента; 

б) безвідкличний підтверджений акредитив (irrevocable firmed credit). 

Підтверджуючи акредитив, банк, що авізує, підключається до зобов'язань 

заплатити незалежно від і в доповнення до зобов'язань банку-емітента. Банк, що 

підтверджує, гарантує виконати свої зобов'язання незалежно від спроможності 

банку-емітента відшкодувати суму. Документарний акредитив дає експортеру 

найбільшу гарантію, якщо він емітований іноземним і підтверджений 

вітчизняним банком безвідклично. 

Існують різноманітні форми одержання коштів за акредитивом: 

1. Акредитив з оплатою тратт на пред'явника. Сума за даним акредитивом 

підлягає до виплати одразу ж після подання документів і перевірки їх банком. 

Тоді виручка негайно надходить у розпорядження бенефіціара. У деяких 

випадках може минути декілька днів від пред'явлення документів і до власне 

переказу коштів. Як правило, цей час необхідний банку для переказу суми 

акредитива. У випадку з непідтвердженими акредитивами можуть виникнути 

такі ситуації, коли банк, що авізує, затримує платіж бенефіціару до того часу, 

поки він не отримає від банку-емітента зазначену в документах суму. 

2. Акредитив, дійсний проти виставлення негайних векселів, або акредитив з 

встановленим терміном сплати іноземних векселів. Додатково до подання 

документів від бенефіціара вимагається виписати негайний вексель на певний 

банк (емітент, що авізує, або третій банк). Після з'ясування, що документи в 

порядку, експортер одержує тратту зворотньо після того, як вона була 

акцептована банком-платником (трасатом), за його бажанням. Існує можливість 

дисконтувати акцепт цього банку. Тоді можна негайно отримати готівку за 
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траттою продавцю, в той час як одержувач отримає суму тільки після 

закінчення строку платежу за векселем. 

3. Акредитив з платежами в розстрочку. Платіж нараховується не одразу після 

подання документів, а лише після певного періоду часу, обумовленого 

акредитивом. Акредитив з платежем у розстрочку надає покупцю пільговий 

період і створює гарантію продавцю, що платіж буде здійснений на вказану 

дату. 

Угода за документарним акредитивом укладається таким чином 

1. Експортер та імпортер укладають контракт, предметом якого є постачання 

деякого товару і в якому обумовлено, що розрахунки за угодою будуть 

проведені через акредитив (саме тут повинні бути обумовлені і найбільш 

суттєві умови акредитива). 

2. Імпортер дає своєму банку доручення відкрити акредитив. 

3. Банк, що відкриває акредитив (банк-емітент), пересилає його своєму банку-

кореспонденту в країні експортера. 

4. Банк авізує акредитив бенефіціару (експортеру). 

5. Експортер відправляє товар. 

6. Експортер одержує відвантажувальні документи від фрахтівника. 

7. Експортер подає передбачені акредитивом документи банку, що авізує. 

8. Цей банк перевіряє документи щодо їхньої відповідності умовам акредитива 

і, якщо він уповноважений здійснити оплату, а умови акредитива виконані, 

виплачує еквівалент суми за документами бенефіціара. 

9. Згаданий банк пересилає документи банку, що відкриває акредитив (банк-

емітент). 

10. Сума, сплачена бенефіціару, фігурує в розрахунку між банком платником і 

банком-емітентом. Якщо банк, що відкриває акредитив при одержанні 

документів виявить, що вони не відповідають умовам акредитива, він має право 

звернути на це увагу банку-платника і відмовити йому в так званому рамбурсі. 

11. Банк-емітент передає документи імпортеру, 

12. Одночасно він дебітує його на еквівалент суми за документами. 

13. Імпортер використовує документи для одержання товару. 

14. Імпортер одержує товар. 

 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть умови отримання ліцензії. 

3. Пригадайте, які операції належать до валютних операцій та здійснення яких 

потребує ліцензії? 

5. На підставі яких документів відкриваються поточні рахунки? 

6. Які, операції можуть здійснюватись за поточним рахунком в іноземній 

валюті фізичних осіб? 

7. Які операції здійснюються за поточним рахунком в іноземній валюті 

юридичних осіб-резидентів? 
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9. Пригадайте особливості здійснення касових операцій в іноземній валюті. 

10. У чому полягає порядок роботи обмінних пунктів банків? 

14. З чого складається комплект необхідних документів для укладання угоди 

про кореспондентські відносини? 
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Тема 10. Облік доходів, 

витрат і фінансових 

результатів 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Об’єкти обліку в складі доходів та витрат банку. 

2. Правила обліку та класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку. 

3. Облік фінансового результату діяльності банку і розподілу прибутку. 

 

Після вивчення теми студенти повинні знати: 

1. Види доходів та витрат. 

2. Принципи класифікації рахунків для обліку доходів і витрат банків. 

3. Правила обліку доходів і витрат. 

4. Різницю між поняттями «капітальні витрати» і «поточні витрати». 

5. Методику обліку доходів і витрат банку. 

6. Методику розрахунку фінансового результату від діяльності банку. 

7. Облік операцій з розподілу чистого прибутку банку. 
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1. Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку 

 

Основна відмінність між фінансовим обліком у банках та в інших 

об'єктах господарської діяльності полягає в джерелі доходів і структурі витрат. 

Склад доходів і витрат обумовлений фінансовою природою банківської справи, 

яка і визначає об'єкти обліку. 

При класифікації доходів і витрат банку виходять із загальноприйнятих 

критеріїв: 

— доходи групують за джерелами отримання і впливом на фінансовий 

результат; 

— витрати за елементами і характером затрат. У складі доходів і витрат перш за 

все виділяють групу доходів і витрат від виконання банками своїх функцій як 

посередників на фінансових ринках. У нормативних документах Національного 

банку України для позначення таких доходів і витрат використовується термін 

операційні доходи і витрати. Інакше кажучи, це доходи і витрати. одержані 

банками від операцій, на виконання яких видані ліцензії Національним банком 

України і які передбачені законодавством з банківської справи. 

Згадані доходи і витрати підрозділяються на наступні підгрупи: 

— відсоткові доходи і витрати; 

— комісійні доходи і витрати; 

— результат від торгових операцій банку; 

— інші операційні доходи і витрати від надання банківських послуг. 

До відсоткових доходів належать: відсотки, одержані від розміщення 

депозитів у інших банках і небанківських фінансових інститутах; від надання 

кредитів за державними цінними паперами та іншими інвестиціями. 

До відсоткових витрат належать відсотки, що виплачені за депозитами, 

залученими кредитами, субординованому боргу, облігаціями, емітованими 

банком. 

При визначенні суми відсоткових платежів у банківській практиці можуть 

використовуватись три методи визначення кількості днів, які приймаються в 

розрахунок при нарахуванні відсотків: 

1) метод «факт/факт» — при нарахуванні відсотків виходять з фактичної 

кількості днів у році та місяці; 

2) метод «факт/360» — при розрахунку виходять з фактичної кількості днів у 

місяці, а кількість днів у році приймають умовно за 360; 

3) метод «30/360» — при розрахунку суми відсотків умовно приймають 

кількість днів у місяці за 30, а в році — за 360. 

Незалежно від методу розрахунку суми відсотків при розрахунку 

кількості днів ураховують перший день і не зараховують останній день за 

контрактом. Дата початку і закінчення комерційної угоди за контрактом при 

цьому визначається як дата валютування. 

Розглянемо на прикладі визначення кількості днів при використанні 

різних методів і суми відсотків до виплати. 
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Приклад. Визначити суму відсоткових платежів за терміновим 

депозитом у сумі 200 грн., який розміщений на строк з 21 серпня до 10 жовтня 

під відсоткову ставку 12 % річних. 

Розрахунок суми відсоткових платежів (доходів) за різними методами 

наведемо нижче: 
№ 

з/п  

Методи 

розрахунків  

Кількість днів 

розміщення депозит  

Кількість днів 

у році  

Розрахунок суми платежу 

за відсотками. грн.  

1.  Факт/факт  11 + 30 + 9 = 50  365  200 х 12 х 50  

100 х 365               -3,287  

2.  Факт/360  11 + 30 + 9 = 50  360  200 х 12  50             -3,333 

100 х 360  

3.  30/360  10 + 30 + 9 = 49  360  200 х 12 х 49        - 3,266  

100 х 360  

 

Під відсотковими доходами і витратами розуміють такі доходи і витрати, 

які розраховуються пропорційно часу і сумі активу або зобов'язання. До 

відсоткового доходу за борговими цінними паперами в портфелі банку 

належать тільки відсотки, що нараховані за цими паперами після їх придбання. 

Чистий відсотковий дохід розраховується як різниця між відсотковими 

доходами і відсотковими витратами. 

Комісійні доходи і витрати — це такі грошові кошти, що встановлюються 

фіксовано у вигляді тарифів за падання банківських послуг або розраховуються 

пропорційно сумі активу або зобов'язань незалежно від часу. 

До комісійних доходів і витрат належать: суми грошових коштів, які 

одержані у виплачені банками за розрахунково-касове обслуговування; за 

послуги кредитного характеру, а саме: видача і одержання гарантій, 

поручительств, відкриття кредитних ліній, акцептні операції;комісії, одержані і 

сплачені за операції з конвертації — обслуговування валютних рахунків, 

купівлі-продажу інвалюти, виконання трастових операцій і деякі інші. 

До торгових операцій комерційного банку належать: операції з купівлі-

продажу цінних паперів, придбаних на строк до одного календарного року з 

метою перепродажу; операції з купівлі-продажу іноземної валюти, яка є 

власністю банку, а також торгові операції з іншими фінансовими 

інструментами. 

Так, наприклад, при продажу облігацій за ціною, що перевищує їх 

балансову вартість, банк одержує прибуток. І навпаки, якщо ціна продажу 

нижче балансової вартості, у банку утворюється збиток. Сума збитку 

зменшується на суму резерву під знецінення цінних паперів, якщо такий резерв 

нарахований за конкретним видом цінних паперів. Одержаний результат від 

торгової операції у вигляді прибутку збільшує суму доходів банку, а у вигляді 

збитку — зараховується на зменшення доходів від торговельних операцій. 

Аналогічно визначається результат від інших торгових операцій банку. 

При купівлі-продажу цінних паперів об'єктом обліку є дохід, одержаний у 

вигляді дисконту. Дисконт — це різниця між номінальною вартістю цінного 
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паперу та її ринковою вартістю (вартістю придбання) без обчислення 

нарахованих на момент купівлі відсотків. 

До витрат відносять також премію. Премія — це перевищення ринкової 

вартості (вартості придбання) цінного паперу над його номінальною вартістю 

без обчислення нарахованих на момент придбання відсотків (купона). 

До інших операційних доходів і витрат відносять: доходи від діяльності 

інкасаторської служби, проданих платіжних засобів, консультаційних послуг, а 

також витрати на утримання служби інкасації, на аудит, витрати на службові 

відрядження тощо. 

Особливе місце у складі операційних витрат належить адміністративним 

витратам. 

Адміністративні витрати — це витрати, що пов'язані із забезпеченням 

діяльності банківської установи. До них відносять: витрати на утримання 

персоналу; на утримання основних засобів та нематеріальних активів; на 

обслуговування телекомунікацій; амортизаційні відрахування; експлуатаційні 

та господарські витрати; витрати на маркетинг та рекламу, орендні платежі та 

деякі інші. 

Сума чистого операційного прибутку розраховується як різниця між 

операційними доходами за вирахуванням операційних витрат. 

До особливої групи витрат належать витрати на формування резервів на 

покриття збитків від активних операцій. Це резерви під знецінення цінних 

паперів, на покриття кредитних ризиків, покриття збитків за сумнівною 

дебіторською заборгованістю. Особливість цієї групи витрат полягає в тому, що 

це не грошові витрати. Максимальна межа таких витрат регламентується 

податковим законодавством. Суми резервів відображають оцінку якості активів 

з боку керівництва банку. 

До цієї групи відносять також прямі відрахування на покриття збитків від 

сумнівних активів, наприклад: списання з балансу сумнівної заборгованості за 

кредитами. 

Оцінка чистого операційного прибутку повинна проводитись із 

урахуванням витрат за сумнівними активами. 

До наступної групи відносять непередбачені доходи і витрати. Вони 

носять випадковий, разовий характер і тому мають особливий вплив на 

фінансовий результат, одержаний банком. Отже, вони є результатом подій, які 

можуть істотно вплинути на дохід банку, але не мають відношення до 

звичайної його діяльності. До непередбачених належать, наприклад, доходи, 

одержані від разового продажу приміщень філіалів банку, або доходи, поява 

яких пов'язана зі змінами правил бухгалтерського обліку. 

Сума чистого прибутку комерційного банку до оподаткування 

розраховується як: 
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З чистого прибутку сплачується податок на прибуток. Чистий прибуток 

після сплати податку на прибуток розподіляється на виплату дивідендів 

власниками і на капіталізацію банку. Суму чистого прибутку, що залишається 

для розвитку банківського бізнесу, називають нерозподіленим прибутком. 

 

 

2. Правила обліку доходів і витрат та класифікація  

рахунків за їх обліком 
 

При обліку доходів і витрат послуговуються наступними правилами. 

Правило перше. При класифікації витрат за елементами затрат і цільовим 

призначенням виділяють капітальні затрати і поточні витрати. 

Капітальні затрати використовуються на придбання і покращення 

основних засобів (фіксованих активів) і, таким чином, розраховані на тривалий 

час. Капітальні затрати проводяться по капітальному ремонту, модернізації і 

реконструкції існуючих власних основних засобів або взятих в оренду; 

скеровуються на будівництво нових приміщень, придбання комп'ютерної 

техніки тощо, виходячи з потреб розширення банківського бізнесу. Джерелом 

покриття капітальних затрат служить накопичений нерозподілений прибуток 

минулих років і одержаний в поточному році. Капітальні затрати при 

відображенні їх у балансі сприяють збільшенню активів. 

Поточні витрати виникають при здійсненні банківських операцій, а також 

використовуються для виплати заробітної плати і премій співробітникам банку, 

на експлуатацію приміщень, на виплату орендної плати, сплату аудиторських 

послуг тощо, тобто на те, що приносить користь протягом короткого часу (з 

фінансової точки зору). Джерелом покриття поточних витрат є валовий 

операційний дохід. Поточні витрати списуються одразу або розглядаються як 

витрати майбутнього, якщо вигода від їх здійснення виявиться в наступному 

звітному періоді. 

Якщо капітальні затрати помилково заносяться до розряду поточних 

витрат, прибуток буде заниженим. Це призводить також до заниження вартості 

активів у балансі. 

Правило друге. На практиці надання (отримання) послуги нерідко не 

збігається у часі з надходженням (сплатою) грошових коштів. 

Для об'єктивного визначення фінансового результату, виникає 

необхідність здійснювати облік доходів і поточних витрат банку згідно з 

принципами нарахування, відповідності та обережності. 

Відповідно до принципу нарахування дохід визнається одержаним у 

момент, коли він зароблений, а не коли поступили відповідні кошти, тобто в 

момент продажу активів або надання послуг. Витрати визначаються в момент, 

коли вони понесені, а не коли сплачені гроші. Нарахованим є дохід, який 

одержаний, але ще не набув грошової форми. Нараховані витрати — це витрати 

(від яких одержана певна вигода), але ще не сплачені в грошовій формі. 
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Зіставлення доходів і витрат відбувається на підставі принципу 

відповідності. Витрати і доходи, одержання яких пов'язано з даними витратами, 

повинні відображатись у бухгалтерському обліку в один і той же звітний 

період. 

Базуючись на цих принципах, можна класифікувати доходи і витрати за 

такими групами: 

1) доходи, зароблені та отримані водночас; витрати, понесені та сплачені 

водночас; 

2) доходи, отримані наперед, але ще не зароблені (дохід майбутніх періодів, або 

відкладений дохід); витрати сплачені наперед, але ще не понесені (витрати 

майбутніх періодів, або відкладені витрати); 

3) доходи зароблені, але ще не отримані (нарахований дохід); 

витрати понесені, але ще не сплачені (нараховані витрати). 

Однак реалізація принципів нарахування і відповідності не повинна 

спричинювати як переоцінку активів або доходів банку, так і недооцінку 

зобов'язань і витрат банку. Таким чином, керуючись принципом обережності, 

банк повинен: 

— враховувати доходи від наданих послуг, тільки якщо є впевненість в 

одержанні цих доходів; — якщо немає впевненості в одержанні доходів, 

ураховуються тільки витрати. Доходи за такими операціями відображаються в 

бухгалтерському обліку тільки після їх фактичного одержання. 

Одержання доходів уважається сумнівним, якщо існують документи, які 

підтверджують наявність у клієнта прострочених платежів більше, ніж на 30 

днів. 

Після визнання дебіторської заборгованості за нарахованими доходами 

сумнівною банк зменшує свої доходи на суму такої заборгованості. У 

бухгалтерському обліку це відображається записом: 

Д-т — «Доходи»; К-т — «Нарощені доходи».  

Наступний облік сумнівної заборгованості виконується за балансом на 

рахунку «Несплачені в строк доходи» до закінчення терміну давності позову. 

Правило третє. З другого правила випливає, що наслідки операції 

можуть поширюватись на два або більше облікових періоди.  

Наприклад, депозит в сумі 1000 грн. внесений до банку Івченком П. С. 1 

лютого строком на шість місяців. Відсотковий дохід виплачується зі ставки 12 

% річних один раз у три місяці. 

Згідно з діючими правилами відсотки піддягають нарахуванню щомісяця 

(28 лютого, 30 березня, 30 квітня, 30 травня, 30 червня, 30 липня), а виплати 

клієнту — 30 квітня та 30 липня. У звіті про прибутки та збитки витрати 

відображаються як понесені щоквартально, тобто у другому та третьому 

кварталах. 

Згідно з принципами нарахування і відповідності доходи і витрати 

повинні бути правильно оцінені в кожному звітному періоді. 

З цією метою наприкінці кожного облікового періоду (у банку — щомісяця) 

мають бути зроблені бухгалтерські проводки для тих операцій, наслідки яких 
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поширюються за межі облікового періоду, в якому здійснилася початкова 

операція. Такі проводки називаються регулюючими. Вони стосуються доходів і 

витрат другої та третьої груп. 

Так, у нашому прикладі щомісячно понесені і нараховані відсоткові 

витрати складають 10 грн. 

Вони відображаються бухгалтерською регулюючою проводкою 

наприкінці кожного місяця:  

Д-т «Відсоткові витрати за строковими депозитами»; 

К-т «Нараховані відсотки за строковими депозитами». 

А 30 квітня і 30 липня виплачується відсотковий дохід у сумі 30 грн. 

клієнту: 

Д-т «Нараховані відсотки за строковими депозитами»; 

К-т «Банкноти та монети в касі банку». 

Це вже тільки реєструюча проводка, оскільки з її допомогою 

відображається операція з виплати відсотків, що фактично мала місце. 

Правило четверте. Облік доходів і витрат здійснюється наростаючим 

підсумком з початку року. Залишки за рахунками доходів і витрат 

закриваються після закінчення календарного року. 

Синтетичні рахунки для обліку доходів згруповані у шостому класі 

балансу, а для обліку витрат — у сьомому класі. В основу побудови 

синтетичних рахунків покладено ті ж ознаки, з урахуванням яких здійснена 

класифікація доходів та витрат і виділені об'єкти обліку. Це дозволяє 

забезпечити деталізований облік доходів і витрат у балансі, що дає можливість 

накопичувати і одержувати інформацію для оцінки фінансового стану банку і 

ефективності окремих напрямків його діяльності. 

Рахунки з обліку прострочених доходів включені в групи з обліку 

пасивів, що приносять доходи, як парні до рахунків з обліку нарахованих 

доходів. Рахунки другого порядку (розділу) дозволяють одержати інформацію і 

порівняти доходи від основних видів банківських операцій і послуг з 

витратами, які пов'язані з їх здійсненням. Так, склавши відсоткові доходи з 

відсотковими витратами, можна розрахувати чистий відсотковий дохід. 

Рахунки третього порядку (групи) дають інформацію про доходи і 

витрати за банківськими операціями щодо контрагентів (банківський сектор, 

підприємства, бюджетний сектор). Рахунки четвертого порядку деталізують 

інформацію щодо окремих фінансових інструментів, які застосовуються 

банком.  

Наприклад, окремо враховуються відсоткові доходи за кредитами, 

векселями, цінними паперами, факторинговими операціями тощо. Рахунки з 

обліку доходів засвоїм характером пасивні, витрат — активні. 

Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат розташовані в першому, 

другому і третьому класах балансу. Вони розміщені в групах активів, які 

приносять доходи, і платних пасивів, які застосовуються банками як фінансові 

інструменти.  
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Наприклад, термінові депозити фізичних осіб враховуються в 2 класі, 6 

розділі, 3 групі. Ця група включає рахунок № 2630 «Короткострокові депозити 

фізичних осіб», рахунок № 2635 «Довгострокові депозити фізичних осіб».  

Об'єктом обліку тут є грошові кошти, які залучені від фізичних осіб на 

певний період і на платній основі. На рахунку № 2638 «Нараховані витрати за 

строковими коштами фізичних осіб» ведеться облік відсотків, які банк 

зобов'язаний нараховувати щомісячно, але виплата яких власникам Депозитів 

провадиться в терміни, зазначені в угоді. 

У класі 3, розділі 3, у групі 1 враховуються придбані банком боргові цінні 

папери з метою їх подальшого перепродажу. 

 За рахунками четвертого порядку цієї групи ведеться облік придбаних 

боргових цінних паперів (наприклад, облігацій) за контрагентами. Окремо на 

рахунках четвертого порядку враховуються облігації, випущені державою, 

місцевими органами державного управління, банками тощо.  

В складі групи передбачений рахунок № 3108 «Нараховані доходи за 

борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж». На цьому рахунку 

обліковуються нараховані відсотки за цінними паперами до моменту їх 

продажу чи погашення.  

Рахунок «Нараховані відсотки за борговими цінними паперами» до 

моменту їх продажу чи погашення закривається при зарахуванні відсотків на 

кореспондентський рахунок банку. В разі неперерахування відсотків сума 

переноситься на рахунок «Прострочені нараховані відсотки за борговими 

цінними паперами в портфелі банку на продаж».  

При непогашенні заборгованості протягом 30 календарних днів сума 

прострочених відсотків списується з балансу. 

За своїм характером рахунки для обліку нарахованих доходів — активні 

(нараховані, але ще не одержані на рахунок грошові кошти можна вважати 

дебіторською заборгованістю), а нарахованих витрат — пасивні (нараховані, 

але не виплачені грошові кошти можна вважати кредиторською 

заборгованістю). 

Доходи і витрати майбутніх періодів враховуються в третьому класі, в 

складі інших пасивів та інших активів.  

Класифікація рахунків для обліку доходів і витрат наведена нижче: 
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3. Облік фінансового результату і розподілу прибутку 

 

Доходи та видатки обліковуються наростаючим підсумком з початку 

року. В останній робочий день року рахунки доходів і витрат закриваються. 

Залишки за цими рахунками відносять на рахунок № 5900 «Результат 

поточного року» і, таким чином, досягається відображення фінансового 

результату в балансі банку. 

Розглянемо на схемі методику визначення фінансового результату: 

 
 

У фінансовому обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки: 
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№ 

з/п  

Зміст операції  Дебет рахунку  Кредит рахунку  

1.  Закриття рахунків з обліку доходів  Рахунки зобліку доходів  № 5900  

2.  Закриття рахунків з обліку витрат  № 5900  Рахунки з обліку 

витрат  

3.  В останній робочий день року залишок 

з рахунку № 5900 відноситься на 

рахунок № 5040, де обліковується до 

оприлюднення результатів зборів 

акціонерів після затвердження суми 

чистого прибутку та його розподілу  

№ 5900  № 5040 Прибуток 

минулого року, що 

очікує 

затвердження  

 

На проміжні звітні дати (місяць, квартал) фінансовий результат визначається 

шляхом порівняння доходів звітного періоду з витратами; при цьому закриття 

рахунків доходів і витрат не передбачено (згадайте методику складання 

щомісячного і квартального балансів). 

Чистий прибуток (збиток), який отримано банком у поточному році, 

обліковується в п'ятому класі на рахунку № 5900 «Результат поточного року». 

За своїм характером рахунок № 5900 активно-пасивний. Якщо рахунок має 

кредитове сальдо, то комерційний банк реєструє прибуток, якщо дебетове 

сальдо,— це означає збиток. У цьому випадку рахунок № 5900 розглядається як 

контрпасивний. 

Передбачено, що в останній робочий день залишок за рахунком № 5900 

перераховується: 

— якщо кредитовий — на рахунок № 5040 «Прибуток минулого року, що 

очікує затвердження»; 

— якщо дебетовий — на рахунок № 5041 «Збитки минулого року, що очікують 

затвердження». 

За своїм характером рахунок № 5040 — пасивний. Рахунок № 5041 активний і 

належить до виду контрпасивних рахунків. 

Ці рахунки діють до дати проведення річних зборів акціонерів 

(засновників). На річних зборах зареєстрований фінансовий результат має бути 

затверджений. Водночас приймається рішення про розподіл чистого прибутку 

після оподаткування. 

Після закінчення кожного фінансового року Правління комерційного 

банку подає звіт про свою діяльність для затвердження на загальних зборах 

акціонерів, а також свої пропозиції щодо розподілу отриманого прибутку, 

включаючи пропозиції про збільшення капіталу банку. 

Порядок розподілу прибутку повинен відповідати чинному законодавству 

України та засновницьким і статутним документам банку. 

Прибуток, що підлягає розподілу, розраховується таким чином: чистий 

прибуток після оподаткування за звітний рік збільшується на розмір 

нерозподіленого і невикористаного прибутку за результатами попереднього 

фінансового року і зменшується на розмір відрахувань у офіційні резерви, які 
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формуються згідно з чинним законодавством. До офіційних резервів належать: 

резервний фонд; загальний резерв. 

Резервний фонд створюється згідно з чинним законодавством у розмірі не 

менше 25 % від суми сплаченого акціонерного (уставного) капіталу. Розмір 

щорічних відрахувань до резервного фонду становить не менше, ніж 5 % від 

суми чистого прибутку після оподаткування. Після досягнення запровадженого 

розміру резервного фонду, відрахування можуть здійснюватися на підставі 

відповідного рішення акціонерів (засновників). Кошти резервного фонду 

призначені для покриття можливих збитків від банківської діяльності, а також 

як спосіб реалізації зобов'язань банку при неможливості забезпечити їх 

виконання за рахунок інших джерел. Кошти резервного фонду обліковуються 

на рахунку № 5021 «Резервні фонди». 

Загальні резерви під певні ризики банку створюються згідно з чинним 

законодавством і відповідно до нормативних документів Національного банку 

України, а також якщо це передбачено Статутом банку або ж регламентоване 

спеціальними постановами загальних зборів акціонерів. Ці резерви 

обліковуються на рахунку № 5020 «Загальні резерви». 

Якщо засновницькими документами передбачено створення спеціальних 

фондів за рахунок нерозподіленого прибутку (фонди матеріального заохочення, 

соціального розвитку та ін.), то облік операцій щодо їх формування та 

використання може здійснюватись у системі рахунків управлінського обліку. 

На рівні аналітичного обліку в системі фінансового обліку банк на свій 

розсуд може відкривати окремі рахунки за видами активів, які забезпечуються 

повністю або частково власними коштами. Наприклад, це може бути фонд 

основних засобів, фонд надання позик своїм працівникам тощо. 

Розмір прибутку, який скеровується на виплату дивідендів, оголошується 

на зборах акціонерів. 

Дивіденди — це частина чистого прибутку після оподаткування, Що 

розподіляється між акціонерами банку відповідно до акцій. Дивіденди можуть 

виплачуватись у формі грошей або додаткових акцій. Таким чином, джерелом 

виплати дивідендів є чистий прибуток після сплати податку і тому розмір 

оголошених дивідендів не може перевищувати суми чистого прибутку 

комерційного банку. Дивіденди можуть виплачуватись наприкінці кварталу, 

півріччя або за рік. 

При обліку операцій з дивідендами беруть до уваги дві дати: Дату 

оголошення дивідендів; дату виплати дивідендів. 

Розглянемо бухгалтерські проводки, які використовуються для відображення 

операцій з розподілу прибутку: 

 
№ 

з/п 

Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку 

1.  Відрахування до резервного фонду  № 5040  № 5021  

2.  Відрахування в загальний резерв  № 5040  № 5020  
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3.  Нарахування дивідендів акціонерам  № 5040  № 3631  

«Кредиторська 

заборгованість перед 

акціонерами банку за 

дивідендами»  

4.  Виплата дивідендів акціонерам грошима  № 3631  

№ 3631  

№ 1001  

№ 1200  
5.  Облік підтвердженого прибутку, який 

призначено на капіталізацію, тобто на 

розширення, банківського бізнесу  

№ 5040  № 5030  

«Результати минулих 

років»  

 

Сума прибутку визначається як різниця між валовими доходами та 

валовими витратами. Однак інтерпретація доходу та видатків у межах цієї 

концепції має суттєві відмінності від методики визначення доходів і витрат з 

позицій міжнародних принципів і стандартів обліку. 

Таким чином, виникають відмінності в сумі прибутку (збитку), який 

визначається в системі фінансового обліку і який розраховується відповідно до 

вимог зазначеного закону і є базою для оподаткування. У зв'язку з цим у банках 

виникла необхідність організації окремого податкового обліку. Податковий 

облік у банку може здійснюватись: 

— позасистемно; 

— на позабалансових рахунках; 

— на балансових рахунках в аналітичному обліку; 

— на рахунках восьмого класу. 

Порядок ведення податкового обліку визначається банком самостійно. 

 

Контрольні запитання: 

1. Назвіть ознаки, що визначають класифікацію рахунків для обліку доходів і 

витрат. 

2. Назвіть і схарактеризуйте види доходів банку. 

3. Які види витрат банку Вам відомі? 

4. У чому полягає суть і призначення правил обліку доходів і витрат? 

5. Дайте визначення поняттю «нараховані доходи і витрати». 

6. Дайте визначення поняттю «доходи і витрати майбутніх періодів». 

7. У чому полягає порядок закриття рахунків для обліку доходів і витрат? 

8. Схарактеризуйте суть та методику визначення фінансового результату від 

діяльності банку. 

9. Перелічіть напрямки використання чистого прибутку після оподаткування. 

10. Пригадайте методику обліку розподілу прибутку та створення резервів. 
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Тема 11. Складання 

фінансової звітності 

 

 

 

 

 

1. Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів. 

2. Класифікація звітності комерційних банків. 

3. Характеристика звітності комерційних банків. 

 

Після вивчення теми студенти повинні знати: 

1. Якісні характеристики звітності. 

2. Основних користувачів звітності та їх вимоги. 

3. Класифікаційні ознаки звітності. 

4. Призначення форм звітності та їх економічну сутність. 

5. Порядок та терміни подання звітності. 

6. Спосіб використання звітності. 
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1. Необхідність звітності комерційних банків та її користувачів 
 

Одним із основних принципів підприємництва є свобода прийняття 

рішень суб'єктом економічних відносин. Будь-яке економічне рішення 

грунтується на обробці інформації, що міститься у звітності. 

Звітність — це процес надання комерційним банком інформації про свою 

діяльність тим, хто її потребує для прийняття відповідних рішень. 

Метою звітності є забезпечення інформацією про фінансовий стан банку, його 

діяльність на валютному ринку та участь у виконанні окремих доручень уряду 

та Національного банку України. 

З одного боку, звітність є основним джерелом отримання інформації для 

суб'єктів господарювання, з іншого — каналом зв'язку, через який суб'єкт 

передає відомості про свою діяльність у ринкове середовище. Необхідність 

звітності зумовлена відкритістю економіки. 

Підготовка звітів грунтується на принципах, які покладені в основу 

організації бухгалтерського обліку в банках. Відповідно до міжнародних 

стандартів фінансова звітність комерційного банку повинна мати якісні 

характеристики, тобто містити інформацію, корисну для користувачів.  

Розрізняють чотири основні якісні характеристики звітності:  

 зрозумілість;  

 значущість;  

 достовірність;  

 зіставлюваність. 

Головною якістю інформації, що подається у звітах, є швидке розуміння її 

користувачами. Для розуміння звітності користувачі повинні володіти 

достатніми знаннями про бізнес, економічну діяльність, бухгалтерський облік 

та мати бажання вивчати інформацію. 

Для того щоб бути необхідною для користувачів, інформація повинна 

бути значущою в процесі прийняття ними відповідних рішень. Інформації 

властива якість значущості тоді, коли вона впливає на вибір економічного 

рішення, допомагає оцінити минулі, теперішні чи майбутні події, підтвердити 

або скоригувати попередні оцінки. 

Якщо виникає невмотивована затримка звітної інформації, вона може 

втратити свою значущість. Тому цінність інформації полягає в своєчасності її 

подання. 

Наприклад, інформація про фінансовий стан та минулу діяльність часто 

використовується як основа для передбачення майбутнього фінансового стану 

та результатів різного роду діяльності, в чому безпосередньо зацікавлені 

користувачі. До такої інформації належить: розмір дивідендів і заробітної 

плати, рух ціни на цінні папери тощо. Інформація не обов'язково повинна бути 

надана в формі детального прогнозу для того, щоб мати цінність для 

передбачення подій. Здатність Прогнозування на основі звітів може бути 

підвищена за допомогою вибору способу відображення інформації за минулими 

фактами господарської діяльності. Наприклад, цінність передбачення звіту про 
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прибутки та збитки зростає, якщо непередбачені та рідкісні статті доходів та 

витрат роз'яснюються окремо. 

Значущість інформації визначається її природою та істотністю. У деяких 

випадках достатньо визначити природу інформації, щоб визначити чи істотна 

вона. 

Інформація є істотною, якщо її пропуск або невірний розрахунок у 

звітності можуть вплинути на економічні рішення користувачів. 

Інформація буде корисною у тому випадку, якщо вона є достовірною. 

Інформація має властивість достовірності тоді, коли вона вільна від суттєвих 

помилок та суб'єктивності. Користувачі можуть покладатися на неї у тій мірі, 

наскільки повно та неупереджено вона може відображати або очікується, що 

буде відображати, дійсний стан справ. 

З метою забезпечення достовірності інформація має максимально повно 

відтворити факти господарської діяльності. Наприклад, У балансовому звіті 

повинні бути відображені всі операції, які призводять до виникнення активів, 

зобов'язань та власного капіталу банку на дату складання звіту. 

Інформація повинна використовуватися у відповідності з її сутністю та 

економічною реальністю. Сутність угод чи інших подій не завжди відповідає 

тому, що очевидно випливає з їх юридичної чи розробленої банком форми. 

Наприклад, банк може оформляти продаж активу із зобов'язанням зворотного 

викупу, що за юридичною формою є операцією купівлі-продажу. За 

економічною сутністю це є кредитна операція, оскільки вона відповідає 

принципам кредитування. За цих обставин звіт про продаж не буде певним 

чином представляти зареєстровану угоду. 

З метою забезпечення надійності інформація, що міститься у звітах, має 

бути нейтральною, тобто об'єктивною. Звіти не є нейтральними, якщо за 

допомогою вибору інформації або форми її надання вони впливають на 

прийняття рішення або оцінку, що зумовлює досягнення заздалегідь 

визначених результатів або вибору. 

Обачність — це додержання певної міри застережності у процесі 

прийняття певних рішень. Обачність не дозволяє, наприклад, створювати 

приховані резерви, або надлишкові запаси, або навмисний недооблік активів чи 

доходів, навмисне перевищення зобов'язань чи витрат, оскільки в цих випадках 

фінансові звіти не будуть нейтральними, а відтак не володітимуть ознакою 

надійності. 

З метою забезпечення достовірності інформація у фінансових звітах має 

бути повною. Недогляд може призвести до того, що інформація буде невірною 

і, таким чином, недостовірною та недостатньою з огляду значущості. 

Споживачі повинні мати можливість: 

— відстежувати фінансову звітність банків за різні періоди часу, щоб 

аналізувати тенденції щодо їх фінансового стану та результатів діяльності; 

— порівнювати діяльність банків на основі фінансової звітності. 

Важливою передумовою якісної характеристики можливості зіставлення є те, 

що користувачі мають бути поінформовані про політику бухгалтерського 
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обліку, яка здійснюється під час підготовки фінансових звітів, а також щодо 

будь-яких змін у грошово-кредитній політиці та наслідків таких змін. 

Для того щоб користувачі могли порівняти фінансовий стан, результати 

та зміни під впливом часу, важливо, щоб фінансові звіти давали відповідну 

інформацію за попередні звітні періоди. 

Якісною характеристикою звітності є підтримка балансу між вигодою та 

витратами на її підготовку. Вигода, одержана від інформації, повинна 

перевищувати вартість її забезпечення, тобто витрати на отримання та обробку 

інформації. Більш того, витрати не обов'язково несуть ті користувачі, які 

отримують вигоду. Вигоду також можуть отримувати не ті користувачі, для 

яких готувалась інформація. Наприклад, подальше забезпечення інформацією 

кредиторів може скоротити витрати за міжбанківськими позиками. 

На практиці часто необхідно знайти оптимальне сполучення якісних 

характеристик. Головною метою при цьому є досягнення такого 

співвідношення характеристик, яке б відповідало меті та завданням звітів. 

Користувачами звітності комерційних банків України є: інвестори, 

кредитори, клієнти, контрагенти, органи влади (у тому числі податкова 

адміністрація), громадськість, керівництво та працівники банку, Національний 

банк України, міжнародні фінансово-кредитні установи. Вони використовують 

звітність для того, щоб задовольнити свої різноманітні потреби в інформації. 

 
Користувачі звітності Вимоги 

Інвестори  Цікавить інформація про ризик, що супроводжує 

інвестиції, та дохід від них; вартість акцій, отже, 

надійність та прибутковість емітента. Джерелом 

інформації є балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки  
Акціонери  Зацікавлені в інформації, яка дозволила б оцінити 

здатність банку виплачувати дивіденди, а саме, перелік та 

обгрунтованість витрат, загальна дохідність банку, обсяг 

отриманого прибутку. Джерелом інформації є балансовий 

звіт, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух 

акціонерного капіталу  

Керівництво  Зацікавлене в аналізі всієї звітності на основі розробленої 

системи показників. Це дозволяє прогнозувати грошові 

надходження в банк та приймати рішення про 

ефективність, з якою банк міг би використовувати 

додаткові ресурси, визначати свою позицію щодо інших 

банків тощо.  

Співробітники  Зацікавлені в інформації про стабільність та 

рентабельність свого банку, його здатність забезпечувати 

їх заробітною платою, можливість подальшої роботи  
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Кредитори  Цікавляться інформацією про ліквідність та 

платоспроможність банку з метою прогнозування його 

можливостей вчасно сплатити за фінансовими 

зобов'язаннями. Джерелом інформації є основна фінансова 

звітність  

Контрагенти  Зацікавлені в оптимальному виборі партнера і оптимізації 

обсягу, характеру та рівня ризикованості операцій із 

банком-контрагентом. Джерелом інформації виступає 

балансовий звіт  

Органи влади  Цікавить інформація про розподіл ресурсів і результати 

діяльності банків. Джерелом інформації переважно є 

нефінансова звітність  

Громадськість  Отримує інформацію щодо діяльності окремих банків та 

стабільності банківської системи. Джерелом інформації є 

публічна фінансова звітність банків  

Міжнародні 

фінансово-

кредитні установи  

Цікавить інформація для збірника «Міжнародна фінансова 

статистика» (дані про валютні курси, міжнародну 

ліквідність, гроші та банківські операції, відсоткові 

ставки, міжнародні трансакції, рахунки державного 

сектора, державні рахунки тощо). Джерелом інформації 

може бути нефінансова звітність  Національний 

банк: департамент 

бухгалтерського 

обліку; 

департамент 

безвиїзного 

нагляду  

Здійснює контроль за достовірністю інформації і 

бухгалтерського обліку. Джерелом інформації є баланси 

банків з різною періодичністю та рівнями розшифровок 

Збирає інформацію, яка дозволяє дати загальну оцінку 

ризиків кожного банку, а також визначити ступінь 

виконання банком економічних нормативів. Джерелом 

інформації є фінансова звітність  

емісійно-

кредитний 

департамент  

Використовує інформацію, яка дозволяє розрахувати 

низку показників, які є індикаторами стану грошово-

кредитного ринку (грошова маса та грошова база, 

заборгованість економіки перед банками тощо). Джерелом 

інформації є 13 звітних форм, які можна згрупувати в такі 

блоки: звіти про кредитну, депозитну діяльність банку, 

портфель цінних паперів тощо.  

Департамент 

готівково-

грошового обігу  

Збирає інформацію, що характеризує стан готівково-

грошового обігу. Джерелом інформації є звітність про 

касові обіги банку та стан заборгованості виплат за 

заробітною платою  
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Економічний 

департамент  

Використовує інформацію, яка конче необхідна для 

складання платіжного балансу країни, підготовки звіту для 

Міжнародного валютного фонду (МВФ) та щомісячного 

бюлетеня Національного банку України. Джерелом 

інформації є фінансова та не фінансова звітність банків  

Департамент 

валютного 

регулювання  

Здійснює комплексний аналіз операцій уповноважених 

банків з валютними цінностями. Джерелом інформації є 

такі форми звітності:  

— «Дані про рух коштів у гривнях на кореспондентських 

рахунках іноземних банків в українських банках»;  

— «Розшифровка валютних рахунків за видами валют»;  

— «Звіт про окремий зовнішній державний борг та про 

приватний борг, гарантований державою»;  

— «Звіт про стан окремого зовнішнього державного боргу 

та приватного боргу, гарантованого державою»;  

— «Звіт про прогнозовані платежі з обслуговування 

зовнішнього боргу за одержаним довгостроковим 

негарантованим кредитом»;  

— «Звіт про залучення та обслуговування іноземного 

довгострокового гарантованого/негарантованого 

кредиту»;  

— «Прогнозовані операції з одержання і погашення 

іноземних довгострокових гарантованих/негарантованих 

кредитів»;  

— «Інформація про курс та обсяги операцій з іноземною 

валютою»;  

— «Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою 

іноземною валютою»;  

— «Інформація про обсяги операцій з безготівковою 

іноземною валютою»;  

— «Дані про кількість пунктів обміну іноземної валюти»;  

— «Звіт про оборот готівкової валюти в обмінних 

пунктах»  

Управління 

платіжних систем 

та касового 

виконання 

держбюджету  

Збирає інформацію про рух бюджетних коштів на 

рахунках, відкритих в установах банків. Джерелом 

інформації є форми:  

— «Доходи державного бюджету з розшифровкою за 

символами»;  

— «Дані про сплату комерційними банками пені за 

перевищення нормативного терміну проходження 

платежів».  
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2. Класифікація звітності комерційних банків 

 

Комерційні банки складають звітність, різноманітну за формою та 

змістом. Звітність, що надається комерційними банками, можна класифікувати 

за наступними ознаками: 

— формою; 

— способом представлення; 

— терміном надання; 

— рівнем консолідації; 

— категорією користувачів; 

— видом. 

За формою розрізняють фінансову та нефінансову звітність. 

Фінансова звітність — це звітність комерційних банків, що відображає 

результати його фінансової діяльності. До неї належать форми (наприклад, 1-

КБ, 2-КБ), які узагальнено характеризують результати фінансової діяльності 

банку, а також додаткові форми, які деталізують окремі статті балансового 

звіту та звіту про прибутки і збитки. 

Нефінансова звітність — це звітність, що подасться банками для 

задоволення потреб органів влади, податкових органів, на вимогу 

Антимонопольного комітету, організацій статистики. В залежності від вимог 

користувачів звітність можна згрупувати наступним чином: 

— податкова; 

— управлінська; 

— нормативна (статистична). 

Інформація про фінансовий стан переважно наводиться в балансовому 

звіті, а також у звіті про прибутки та збитки. Інформація про зміни фінансового 

стану міститься у фінансових звітах у відокремленому вигляді. Складові 

частини фінансових звітів взаємопов'язані, оскільки вони відображають різні 

аспекти одних і тих же фактів господарської діяльності. Хоча кожен звіт надає 

інформацію, яка відрізняється від інших звітів, жоден з них не слугує лише для 

одної мети і не містить усієї інформації, необхідної для задоволення особливих 

потреб користувачів. 

За способом надання виділяють звітність, що направляється: 

— електронною поштою (в електронному вигляді); 

— поштою (на паперових носіях).  

У сучасних умовах інформатизації банківської справи звітність 

комерційними банками надається переважно електронною поштою у вигляді 

файлів. Це зручний та надійний спосіб передавання інформації в межах 

банківської системи. 
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Він дозволяє: 

— заощаджувати час на підготовку та передачу інформації; 

— зменшити обсяг паперових носіїв; 

— виключити дублювання наданої інформації департаментам НБУ; 

— впровадити систему показників комплексного аналізу та аналізу окремих 

напрямків діяльності банків. 

Звітність у файловому режимі передається комерційним банком на 

головний сервер у НБУ, де вона відповідним чином групується і надається 

департаментам згідно з їх вимогами. Впровадження автоматичного сортування 

інформації дає змогу: 

— кодувати її на рівні операцій вже у момент введення; 

— зменшувати кількість помилок; 

— створювати умови для здійснення логічного та арифметичного зіставлення 

інформації, що міститься в різних формах. 

Поштою надається звітність, що вимагає НБУ за запитом, філіями 

комерційних банків України, що знаходяться за кордоном, а також 

уповноваженими банками для визначення розміру зовнішнього боргу та 

складання платіжного балансу країни. 

Класифікація за терміном передбачає надання комерційними банками 

звітності: щоденної; тижневої; двотижневої; місячної; квартальної; піврічної; 

річної; за запитом. 

Класифікаційні ознаки 

Форма звітності Спосіб надання Термін надання Рівень 

консолідації 

звітності 

Категорія 

користувачів 

звітності 

Вид 

звітності 

Фінансова 

Нефінансова 

Електронною 

поштою 

Поштою 

Щоденна 

Тижнева 

Двотижнева 

Місячна 

Квартальна 

Піврічна 

Річна 

За запитом 

Юридичні 

особи 

Обласні 

дирекції 

Філії 

комерційн

их  банків 

НБУ та 

його 

установи 

Міжнарод

ні 

фінансово

-кредитні 

установи 

Контраген

ти 

Акціонери 

банку 

Керівницт

во банку 

Інше 

Основна 

Допоміж

на 
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За запитом надається інформація НБУ комерційними банками, що 

знаходяться в режимі фінансового оздоровлення, а також у разі виникнення 

потреби у додатковій інформації, не передбаченій у періодичній звітності. 

Кожній категорії користувачів необхідна певна звітність: 

— керівництву, НБУ та його установам—усі форми, передбачені чинним 

законодавством; 

— міжнародним фінансово-кредитним установам — нефінансова; 

— зарубіжним та вітчизняним банкам при запровадженні кореспондентських 

відносин — балансовий звіт, розрахунок нормативів (для банків-

кореспондентів у межах СНД); 

— акціонерам та клієнтам банку — балансовий звіт, звіт про прибутки та 

збитки. 

За видами звітності виділяють: 

— основну звітність — балансовий звіт і звіт про прибутки та збитки; 

— допоміжну звітність — про стан активів, депозитів, кредитів, цінних паперів, 

економічних нормативів тощо. 

За рівнем консолідації розрізняють звітність, що надається: 

— юридичними особами; 

— філіями комерційних банків; 

— обласними дирекціями банку. 

Найважливішою складовою звітності комерційних банків є фінансова 

звітність, яка дає можливість одержати достатньо повний обсяг інформації, на 

підставі якої оцінюється реальний фінансовий стан банку, якість управління та 

рівень ризику.                   

Основною формою звітності є балансовий звіт, який має власну 

структуру, відмінну від простої копії залишків на рахунках, але побудовану 

відповідно до принципів і групувань, зазначених у плані рахунків. Нова форма 

балансового звіту передбачає групування операцій за економічною сутністю, 

дає чітке уявлення про їх вартість, рівень ліквідності. 

Другою основною формою звітності є звіт про прибутки та збитки, також 

розроблений на основі вимог міжнародних стандартів з урахуванням 

національних особливостей. Основні форми звітності доповнюються набором 

додаткових форм, пристосованих до потреб конкретних користувачів. 

Усі категорії користувачів зацікавлені в наявності звітності, яка б 

передбачала: 

— вігорідність та зіставлюваність інформації, що може використовуватись для 

оцінки ефективності роботи банку та прийняття оптимальних управлінських 

рішень щодо подальшого розвитку тієї чи іншої фінансової установи; 

— сприйнятність для широкого кола споживачів інформації; 

— наявність чітких коментарів та фінансової звітності; 

— оптимальність подачі інформації, що забезпечить збереження банком 

комерційної таємниці.  
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3. Характеристика звітності комерційних банків 

 
Фінансова звітність — це звітність, в якій міститься інформація саме 

про операційну діяльність банку. Фінансова звітність є більш уніфікованою за 

нефінансову, оскільки остання пристосована безпосередньо до певної категорії 

користувачів. Фінансова звітність цікавить широке коло користувачів і 

задовольняє їх потреби в інформації як загальній, так і специфічній. У зв'язку з 

цим фінансова звітність банку поділяється на основну та допоміжну. 

 

Основна фінансова звітність 

 

Основна фінансова звітність — це звітність, що використовується 

більшістю користувачів для отримання інформації про фінансовий стан і 

діяльність банку, яка необхідна при прийнятті економічних рішень. До 

фінансової звітності належать звіти: балансовий, про прибутки та збитки, 

Види звітності 

Основна 

Баланс 

Звіт про 

прибутки 

та збитки 

Допоміжна 

Звітність про 

стан депозитної 

діяльності банку 

Залишки за 

депозитами 

Обсяги та 

відсоткові 

ставки 

Залишки за 

депозитними 

зобов'язаннями 

клієнтів-

резидентів 

Інші 

Звітність про стан 

кредитної 

діяльності банку 

Класифіковані 

активи 

Кредитний 

портфель 

Обсяги та 

відсоткові 

ставки 

Заборгованість за 

простроченими та 

пролонгованими 

кредитами 

Заборгованість за 

кредитами 

клієнтів-

резидентів 

Залишки 

заборгованості за 

наданими 

кредитами 

Звітність про 

формування резервів 

під активні операції 

банків та дотримання 

економічних 

нормативів 

Зміни в резервах 

Достатність капіталу 

Додержання 

економічних 

нормативів 

Додержання 

оцінкових 

показників 

Надані банком 

великі кредити 

тощо 

Інші 

Звітність про 

діяльність 

банку з 

цінними 

паперами 
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примітки та інші звіти, що розшифровують окремі статті основних форм, а 

також пояснювальні матеріали. 

Форми основної фінансової звітності мають відповідати: 

— загальновизнаним моделям, які використовуються в міжнародній 

банківській практиці, що пов'язано з розширенням економічних зв'язків країни 

за кордоном; 

— специфічним вимогам національних користувачів. На міжнародному рівні 

зміст та принципи формування основних форм фінансової звітності 

комерційних банків визначають: 

— схема підготовки та надання фінансових звітів (що є першою частиною 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку); 

— стандарт 1 «Розкриття політики бухгалтерського обліку»; 

— стандарт 5 «Інформація, що підлягає розкриттю у фінансових звітах»; 

— стандарт 30 «Розкриття інформації у фінансових звітах банків та подібних 

фінансових установ»; 

— директива Ради Європейського Союзу «Про річну та консолідовану звітність 

банків та інших фінансових установ» № 86/635/ЕЕС від 08.12.86р. 

Фінансові звіти відображають вплив операцій та інших подій на 

фінансовий стан банку, групуючи їх в широкі класи у відповідності до їх 

економічних характеристик. Ці класи називаються елементами фінансових 

звітів. Активи, зобов'язання та власний капітал є елементами, які безпосередньо 

пов'язані з виміром фінансового стану, відображеним у балансовому звіті, а 

доходи і витрати — у звіті про прибутки та збитки. 

Відображення всіх елементів у балансовому звіті та у звіті про прибутки 

та збитки передбачає процес підкласифікації. Наприклад, активи і зобов'язання 

класифікуються згідно зі своєю природою або функцією в діяльності банку для 

того, щоб подати інформацію способом, найзручнішим для користувача при 

прийнятті економічного рішення. 

На сьогоднішній день велике значення має валюта, в якій здійснюються 

банківські операції, що зумовлено багатьма факторами. Існують об'єктивні 

причини того, що національна грошова одиниця України не може 

використовуватися у міжнародних розрахунках. З іншого боку, згідно з 

політикою, що спрямована на зміцнення гривні, запроваджені певні обмеження 

щодо застосування на території України іноземних валют як засобів платежу та 

розрахунків. У той же час українські банки активно працюють з банками-

кореспондентами і суб'єктами господарської діяльності сусідніх держав, валюта 

яких також не є вільно конвертованою. Отже, для правильної оцінки 

фінансових показників комерційного банку України в усіх фінансових формах 

звітності інформація подається у розрізі трьох груп валют: національної, вільно 

конвертованої та неконвертованої. При цьому для зручності порівняння суми 

завжди наводяться у гривневому еквіваленті. 

Як правило, дані у фінансовій звітності, окрім поділу на групи валют, 

наводяться окремо за резидентами і нерезидентами України. 

Розглянемо основні елементи балансового звіту комерційних банків. 
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Актив — це ресурс, що контролюється банком як результат минулих 

подій, використання якого, ймовірно, сприятиме в майбутньому зростанню 

економічної вигоди. 

Зобов'язання — це теперішнє зобов'язання банку, що виникає з його 

минулої діяльності, розрахунок за яким повинен закінчитися відтоком із бачку 

ресурсів, які уособлюють економічні вигоди. 

Власний капітал — це залишкова частка в активах банку після 

вирахування зобов'язань. Капітал забезпечує банку резерви, достатні для 

адекватних дій у будь-яких непередбачених обставинах, і допомагає уникнути 

неплатоспроможності в процесі адаптації до змінних умов. 

Таке розширене розуміння елементів фінансових звітів дає змогу 

групувати активи та зобов'язання в першу чергу згідно з їх економічною суттю, 

а не юридичною формою. Наприклад, фінансовий лізинг є юридичне 

довгостроковою орендою, а фактично — це форма довгострокового 

кредитування і представлена у звітності у одному групуванні з кредитами, 

оскільки має всі їх атрибути (відсоткова ставка, строк, забезпечення, 

резервування). 

 

Баланс 

 

Баланс є основною формою звітності комерційного банку, що показує 

стан активів, зобов'язань та капіталу банку на певну дату.  

Призначення балансу — дати повну картину обліку операцій 

комерційного банку. Ця форма звітності відповідає діючому плану рахунків для 

комерційних банків. 

Балансовий звіт (місячний) надається електронною поштою 

комерційними банками — юридичними особами на рівні області регіональним 

управлінням НБУ. Балансовий звіт формується на основі інформації, що 

міститься в синтетичних рахунках (додаток 1) і є дзеркальним відображенням 

фінансового стану банку, включає активи, зобов'язання та акціонерний капітал 

на конкретну дату. Балансовий звіт банку можна представити у вигляді 

рівняння: 

 

Активи = Зобов'язання + Капітал. 

 

Активи та пасиви балансового звіту згруповані у статті за економічним 

змістом та в порядку зменшення ліквідності. До основних статей активу 

балансового звіту належать: 

1. Валюта, монети і банківські метали. У цю статтю включається готівка в касі 

та сховищі банку, в обмінних пунктах, банкоматах, у дорозі, в процесі інкасації, 

банківські метали. 

2. Дорожні та інші чеки (в касі банку та його без балансових установ, обмінних 

пунктах, у дорозі). 
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3. Коррахунок у НБУ (кореспондентський та накопичу вальний рахунки в НБУ, 

нараховані доходи за коштами до запитання в НБУ). 

4. Інші кошти в НБУ. 

Статті 1 — 4 можна об'єднати в одну групу і охарактеризувати під 

загальною назвою «Готівка». У зарубіжній банківській практиці Цю групу 

визначають як «початкові резерви». Даний актив є першою «пінією оборони» 

банку на випадок вилучення депозитів та першим джерелом коштів для 

задоволення нагальних потреб клієнтів. Банки зацікавлені тримати мінімально 

допустиму суму, оскільки запас готівкових грошей не приносить доходу або 

забезпечує невеликий відсотковий дохід. Актив у вигляді готівки задовольняє 

потреби банку у ліквідних коштах, тобто в коштах, які необхідні для покриття 

непередбачених та термінових зобов'язань. 

5. Коррахунки в інших банках (у т. ч. України, країн ОЕСР, СНД та Балтії, 

інших країн). 

6. Депозити та кредити в інших банках (у т. ч. України, країн ОЕСР, СНД та 

Балтії, інших країн). 

7. Цінні папери в портфелі банку на продаж. 

8. Цінні папери в портфелі банку на інвестиції. 

9. Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам. 

Статті 5 — 9 можна об'єднати у другу групу, яку умовно назвати «Основні 

активи».  

По всіх статтях (крім ст. 5) за активами наводять дві цифри: брутто 

депозитів та наданих кредитів, включаючи пролонговані, прострочені та 

безнадійні кредити. Із суми брутто необхідно вилучити резерви, що 

створюються під заборгованість інших банків; для отримання суми нетто — 

депозитів, кредитів у інших банках. Резерви створюються для покриття збитків, 

які виникають у результаті появи безнадійних боргів за кредитами. 

У статті «Цінні папери в портфелі банку на продаж» відображаються 

обіги банку, який виступає ділером, за операціями з цінними паперами. Банки 

формують резерв під знецінення цінних паперів на продаж, яке може 

виникнути в результаті зниження курсу цінних паперів та падіння купівельної 

вартості. 

У статті «Цінні папери в портфелі банку на інвестиції» відображається 

брутто-сума вкладень у цінні папери, які приносять банку дохід. У зв'язку зі 

зміною ринкової вартості цінних паперів банки формують відповідні резерви, 

що вилучаються з брутто-суми. 

Стаття «Кредити та фінансовий лізинг, надані клієнтам» формується в 

розрізі сум брутто та нетто. Нетто-кредити та фінансовий лізинг 

розраховуються як різниця між брутто-сумою та сумою недіючих кредитів, 

тобто таких, що не приносять банку відсоткового доходу. Позика переводиться 

в розряд недіючих, якщо виплати за нею затримуються більше, ніж на 90 днів 

порівняно з терміном, зазначеним у кредитній угоді. 

Статті 9 — 12 представляють третю групу активів, які можна назвати 

«Вторинними активами». До цієї групи належать такі статті: 
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9. Інвестиції капіталу в асоційовані та дочірні компанії. 

10. Нематеріальні активи. Ця стаття включає вартість придбаних банком прав 

користування землею, об'єктами промислової та інтелектуальної власності, а 

також інших майнових прав, що визнаються об'єктом права власності банку і 

приносять дохід. 

11. Матеріальні активи. Складають незначну частку активів банку і належать до 

групи фіксованих активів (будинки, споруди тощо). 

12. Інші активи. Включають витрати майбутніх періодів, дебіторську 

заборгованість, нараховані доходи за активними операціями банку тощо. 

Пасиви банку — це зобов'язання та капітал. Зобов'язання мають дві 

основні складові: депозити від різних економічних агентів та недепозитні 

запозичення на ринках грошей та капіталу. До зобов'язань банку належать такі 

статті: 

1. Коррахунки банків. Це кошти, що знаходяться на рахунках «ностро» банків-

кореспондентів. 

2. Депозити та кредити банків. Сюди відносять кошти, що зберігаються на 

рахунках у вигляді депозитів інших банків, а також кредити, отримані банком 

від НБУ та інших банків. 

3. Кошти до запитання клієнтів. Строкові депозити клієнтів. За цими статтями 

відображають суми залучених банком депозитів від фізичних та юридичних 

осіб. 

4. Цінні папери власного боргу. За цією статтею відображаються векселі, 

депозитні сертифікати та інші боргові цінні папери, емітовані банком. 

5. Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій. Відображаються 

суми кредитів, отриманих банком від МВФ, ЄБРР, Світового банку тощо. 

6. Субординована заборгованість. Це довгострокові боргові зобов'язання, 

вимоги за якими настають відразу після задоволення вимог інших кредиторів (у 

цьому розумінні вони є субординованими). 

7. Інші зобов'язання. Включають доходи майбутніх періодів, кредиторську 

заборгованість, нараховані витрати тощо. 

До власного капіталу належать статті, що свідчать про розмір статутного 

сплаченого і несплаченого капіталу, прибутки і резерви, прибуток-збиток 

поточного року. Резерви банк створює на випадок непередбачених обставин як 

дієвий засіб покриття збитків. 

Простежується зв'язок між балансовим звітом та звітом про прибутки та 

збитки. Активи балансового звіту забезпечують основну частину операційних 

доходів, а пасиви — операційних витрат. 

 

Звіт про прибутки та збитки. 

 

Форма 2-КБ «Звіт про прибутки та збитки» є найважливішою після 

балансу формою звітності, за якою оцінюється фінансовий стан банку та 

рентабельність його діяльності. Форма 2-КБ ілюструє розмір доходів та витрат 

за визначений період часу (як правило, за рік). Звіт про прибутки та збитки 
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банку готується на основі інформації, що відображена на синтетичних та 

аналітичних рахунках. У формі вміщено доходи та витрати банку. Кожен вид 

доходу (витрат) розкривається окремо для того, щоб користувачі могли оцінити 

ступінь ефективності функціонування банку: 

 
 

Усі види доходів та витрат характеризують за наступними критеріями: 

строковістю; групами клієнтів; типами операцій (депозити, кредити або цінні 

папери). При цьому доходи та витрати подаються у тому ж розрізі, що і власне 

активи і пасиви у балансовому звіті. Ця відповідність полегшує аналіз 

рентабельності окремих доходів та витрат банку. 

У звіті про прибутки та збитки доходи і витрати структуруються в 

певному порядку. 

Банківські доходи і витрати поділяються на: відсоткові; комісійні; 

торгові; інші банківські та небанківські операційні доходи і витрати. 

До відсоткових належать доходи і витрати, які обчислюються 

пропорційно в часі, впливають на фінансовий результат діяльності банку та 

компенсують банку взятий на себе ризик. До них належать: 

— доходи (витрати) за кредитами і депозитами та за іншими відсотковими 

фінансовими інструментами і т. ін., за борговими цінними паперами з 

фіксованим прибутком. Цінні папери з фіксованим прибутком — це папери з 

постійною відсотковою ставкою або відсотковими ставками, які змінюються у 

відповідності з особливими коефіцієнтами, наприклад, відсоткова ставка на 

міжбанківському ринку; 

— доходи (витрати) у вигляді амортизації дисконту (премії) за акціями; 

— інші доходи, подібні за природою до відсотків. Наприклад, доходи (витрати) 

від розміщення коштів у вигляді позики або за зобов'язання її надати і 

визначені пропорційно (підраховані на часовій основі) або за оцінкою 

відповідно до суми вимоги (зобов'язання). 

Доходи (вхідні 

фінансові потоки) 

Прибуток (збиток) 

від торговельних 

операцій 

Зменшення 

резервів за 

заборгованістю 

Непередбачені доходи 

Відсоткові 

Комісійні 

Інші 

банківські та 

небанківські 

операції 

Прибуток до 

сплати податку 

Витрати (вихідні 

фінансові потоки) 

Відрахування в 

резерви 

Непередбачені 

витрати 

Податок на 

прибуток 

Чистий 

прибуток 
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Комісійні — це доходи (витрати) за у сіма послугами, наданими 

(отриманими) від третіх сторін.  

Розрізняють наступні види комісійних: 

— комісійні за гарантії розміщення позик від імені інших кредиторів та за 

операціями з цінними паперами; 

— комісійні доходи (витрати) від операцій за платежами, обслуговування 

кредитних (депозитних) рахунків, зберігання цінностей та здійснення операцій 

з цінними паперами; 

— комісійні за операції з іноземною валютою та за продаж або купівлю монет і 

дорогоцінних металів для третіх сторін; 

— інші комісійні доходи (витрати) за операціями, що визначаються Законом 

України «Про банки і банківську діяльність». 

Торгові прибутки (втрати) — це чисті прибутки (втрати) від операцій з 

фінансовими інструментами. До них належать: 

— чисті прибутки (втрати) від діяльності на валютному ринку і ринку 

дорогоцінних металів; 

— чисті прибутки (втрати) від операцій з цінними паперами, переданими для 

продажу; 

— чисті прибутки (втрати) від інших операцій з купівлі та продажу, що 

стосуються фінансових інструментів. 

Усі операційні доходи і витрати поділяються на банківські та 

небанківські. 

До банківських належать доходи і витрати, безпосередньо пов'язані з 

банківською діяльністю і визначені Законом України «Про банки і банківську 

діяльність». Небанківські доходи і витрати можуть включати інші доходи і 

витрати, які не належать до основної діяльності банку. 

Небанківські операційні доходи і витрати поділяються на такі групи: 

адміністративні витрати; інші небанківські операційні доходи і витрати. 

Адміністративні витрати — це витрати, пов'язані з забезпеченням діяльності 

банківської установи. Вони включають витрати на утримання персоналу 

(заробітна плата, премії); сплату податків та інших обов'язкових платежів, крім 

податку на прибуток; витрати на утримання і експлуатацію основних засобів та 

нематеріальних активів; інші експлуатаційні витрати (роботи і послуги, які 

використовуються банком у процесі комерційної діяльності, SWIFT, 

винагорода посередникам, охорона, тощо). 

Інші небанківські операційні доходи (витрати) виникають у процесі 

здійснення небанківських операцій, які є складовою діяльності банку. 

 Вони включають доходи (витрати) від продажу основних засобів; 

від орендних операцій; доходи від продажу окремих небанківських послуг 

(аудиторські послуги, програмне забезпечення, консультації нефінансового 

характеру, тощо) та інших операцій. 

До складу доходів і витрат входять непередбачені статті. Доходи і 

витрати вважаються непередбаченими, якщо вони відповідають таким ознакам: 
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— виникають у разі надзвичайних подій і носять одноразовий характер — 

прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом подій; 

— не повторюються по суті; 

— не підлягають контролю і не беруться до уваги для фінансової оцінки банку. 

Різниця між вхідними фінансовими потоками та вихідними фінансовими 

потоками дає прибуток до сплати податку. Від останнього віднімають податок 

на прибуток і отримують чистий прибуток банку. 

 

Допоміжна фінансова звітність 

 

До допоміжної звітності банків належить звітність про кредитну, 

депозитну діяльність, формування резервів під активні операції та дотримання 

економічних нормативів, а також звіт про діяльність банку з цінними паперами. 

Звітність про кредитну діяльність комерційного банку. Кредитна діяльність 

комерційного банку охоплює операції з надання та отримання кредитів на 

міжбанківському ринку і надання кредитів клієнтам — юридичним та фізичним 

особам. Звітність про кредитну діяльність банку можна поділити на дві групи: 

узагальнюючу та деталізовану: 

 

 
 

Види звітності 

Узагальнююча Деталізована 

Обсяги  та відсоткові ставки Кредитний 

портфель 

Класифіковані 

активи 

Заборгованість за 

простроченими кредитами 

Заборгованість за 

пролонгованими кредитами 

Заборгованість за кредитами 

клієнтів-резидентів 

Залишки заборгованості за 

наданими кредитами 

Заборгованість, за 

якою не 

нараховуються 

відсотки 

Заборгованість, за 

якою 

нараховуються 

відсотки 

Галузь 

економіки 

Види 

економічної 

діяльності 

Цільове 

спрямування Форми 

власності 

Сектор 

економіки 
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Узагальнююча звітність — характеризує результати кредитної діяльності 

банку. До цієї звітності належать: 

1. Звіт про кредитний портфель. Кредитний портфель — це сукупність 

наданих та отриманих комерційним банком кредитів, включаючи міжбанківські 

кредити. Ця звітність містить зведену інформацію про зміст кредитного 

портфеля банку. Основне призначення форми — дати загальну картину 

кредитної діяльності банку з метою подальшої оцінки відсоткового ризику та 

ризику ліквідності. 

Кредитний портфель поділяється за типом ринку — на міжбанківські 

кредити і кредити, надані на небанківському ринку. Міжбанківський ринок 

характеризується високою ліквідністю і швидкими коливаннями відсоткових 

ставок, які в свою чергу залежать від строку кредиту. Тому міжбанківські 

кредити наводяться з деталізацією за строком дії кредитної угоди: овернайт * 

від 1 до 7; від 8 до 21; від 22 до 31; від 32 до 92; від 93 до 183; понад 184 днів. 
  

 
 

Таким чином, у звіті вирізняються як отримані від банків, так і надані 

банкам кредити, що дає змогу порівняти структуру активних та пасивних 

міжбанківських операцій. 

Кредитний портфель 

Міжбанківський 

ринок 

Небанківський ринок 

Надані 

кредити 

Отримані 

кредити 

Строки дії 

кредитної угоди 

Державним 

підприємствам 

Недержавним 

підприємствам 

Суб'єктам 

господарю-

вання 

Фізичним 

особам 

Органам 

загального 

державного 

управління 

Органам 

центральног

о державного 

управління 

Органам 

місцевого 

державного 

управління 

Операції 

РЕПО 

Фактори

нгові 

операції 

Експортно-

імпортні 

операції 

Кредити в 

інвестиційну 

діяльність 

Овердрафт 

Враховані 

векселі 

Інші 

кредити в 

поточну 

діяльність 

Внутрішні 

торгові 

операції 

Фінансовий 

лізинг 
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Небанківський ринок, представлений лише активними банківськими 

операціями, що по суті є кредитними. За типами позичальника ці операції 

поділяються на кредити, надані: 

— органам загального державного управління, які охоплюють центральні і 

місцеві органи державного управління; 

— фізичним особам; 

— суб'єктам господарської діяльності. 

Кредити, що надані суб'єктам господарської діяльності, відображуються у звіті 

окремо за кожним видом операції. Кожен з видів кредитних операцій з 

суб'єктами господарської діяльності має бути представлений у формі 301 з 

огляду форми власності: 

— державним підприємствам; 

— недержавним підприємствам. 

Звіт про кредитний портфель надається щомісячно комерційними 

банками — юридичними особами у Департамент безвиїзного нагляду через 

регіональні управління Національного банку України. 

Овернайт — надані та отримані кредити і депозити строком не більше 

одного операційного дня без урахування неробочих днів банку. 

2. Звіт про класифіковані активи. Якщо звіт про кредитний портфель робить 

акцент на обсягах кредитів, наданих тим чи іншим позичальникам, то ця 

звітність призначена для визначення якості наданих кредитів, тобто 

ймовірності своєчасного погашення основної суми боргу та відсотків за нею. 

Інформація цього звіту використовується для визначення заборгованості за 

кредитами, на які нараховується резерв на можливі втрати за позиками 

комерційних банків. 

На відміну від інших фінансових форм звітності, у звіті про класифіковані 

активи не здійснюється розподіл сум за ознаками групи валюти та 

резидентності позичальника. Усі кредити згідно з «Положенням про порядок 

формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за 

позиками комерційних банків» класифікуються за такими групами: стандартні; 

під контролем; субстандартні; сумнівні; безнадійні. 

Щоб визначити, до якої групи належить кредит, необхідно здійснити 

оцінку кредитних ризиків з урахуванням таких критеріїв: 

— оцінки фінансового стану позичальника; 

— погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом 

та відсотків за нею. 

Критерії оцінки фінансового стану позичальника визначаються кожним 

комерційним банком самостійно з урахуванням вимог Національного банку 

України. 

На підставі класифікації позик комерційний банк створює резерв за 

кожною групою позик. Резерв має бути сформований у повному обсязі 

відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за групами ризику та 

встановлених норм відрахувань. 
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Розподіл кредитів за видом операції та за особою позичальника дещо 

більш деталізований порівняно зі звітом про кредитний портфель, але він не 

включає строкову диференціацію кредитів. 

Кредити, надані фізичним особам, розподіляються на кредити в поточну 

діяльність і кредити в інвестиційну діяльність. 

Звіт надається філіями комерційних банків щоквартально у регіональні 

управління НБУ. 

Деталізована звітність характеризує окремі аспекти кредитної діяльності 

банку. До деталізованої звітності належить звітність про обсяги та відсоткові 

ставки. Вона призначена для щоденного аналізу обсягів і відсоткових ставок за 

міжбанківськими наданими та отриманими кредитами; кредитами, наданими на 

небанківському ринку, а також для оцінки рівня відсоткових ставок за кредити 

в залежності від особи позичальника та мети використання кредиту. 

1. Звітність про заборгованість за простроченими кредитами. Вона містить 

інформацію щодо кредитів, повернення яких викликає сумнів; заборгованість за 

простроченими кредитами, виданими на міжбанківському та небанківському 

ринках, за якими не нараховуються відсотки, а також за якими ще 

нараховуються відсотки, у т. ч. щодо державних, недержавних підприємств, і за 

строками кредитів. Керівництво банку ухвалює рішення про віднесення їх до 

сумнівних та припинення нарахування відсотків. 

2. Звітність про заборгованість за пролонгованими кредитами. Призначена для 

здійснення контролю з боку НБУ за станом пролонгованих кредитів. 

Пролонгація — продовження строку чинності угоди, векселя тощо. 

Вимоги цієї звітності зумовлені необхідністю контролю за випадками 

безпідставної пролонгації кредитів. 

Інформація подається у тому ж розрізі, що і в формі про класифіковані активи. 

При цьому пролонговані кредити розподіляються за строками їх пролонгації. 

Хоча строки пролонгації кредиту враховуються при їх класифікації, тимчасово, 

до відпрацювання механізму оцінки якості кредитів, доцільно окремо 

розглядати інформацію за пролонгованою заборгованістю. 

3. Звітність про залишки заборгованості за наданими кредитами. Для аналізу 

динаміки кредитування різних сфер економіки Національний банк України 

вимагає звітність, яка містить інформацію про обсяги кредитування у певному 

розрізі: за галузями економіки; за видами економічної діяльності; за формами 

власності; за секторами економіки; за цільовим спрямуванням позичальника. 

Ця інформація використовується для створення національної 

статистики, що публікується у щомісячному бюлетені НБУ. Дані звітності 

використовуються для формування звіту, що надається Національним банком 

Міжнародному валютному фонду. 
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Звітність про депозитну діяльність банку 

 

Комерційні банки та їх установи відображають депозитні операції у 

формі звітності, що наведена нижче: 

Кожна форма містить суми залишків на депозитних рахунках у таких 

розрізах: за галузями економіки; за видами економічної діяльності; за формами 

власності; за секторами економіки. 

Ці форми застосовуються для створення національної статистики, що 

публікується у щомісячному бюлетені Національного банку України, а також 

для формування звіту, що надається Національним банком Міжнародному 

валютному фонду. 

 

 
 

Усі депозити подаються з розбивкою за початковим строком розміщення на 

короткострокові (до 1 року) і довгострокові (понад 1 рік). 

1. Звітність щодо формування резервів під активні операції комерційних банків 

та дотримання економічних нормативів. Для дотримання принципу обачності 

банкам створюються резерви під активи, повернення яких викликає сумнів. 

Порядок створення резервів регулюється відповідними нормативними актами 

Національного банку України. 

Створення резервів — це визнання витрат для відображення реального 

результату діяльності банку із урахуванням погіршення якості його активів або 

підвищення ризиковості його операцій. Для контролю за створенням і 

використанням резервів під активні операції Департаментом безвиїзного 

нагляду запроваджуються наступні форми. 

2. Розрахунок резерву на можливі втрати за позичками комерційних банків. Ця 

форма містить інформацію щодо сформованого резерву на початок звітного 

періоду, а також дані про необхідне збільшення або зменшення суми 

розрахункового резерву; фактично сформований резерв, а також відхилення 

фактичного резерву від розрахункового. 

Види звітності 

Залишки за 

депозитами 

Залишки за 

депозитними 

зобов'язаннями 

резидентів 

Обсяги та 

відсоткові 

ставки 

Залишки за 

депозитними 

зобов'язаннями 

Інші 

Вид 

діяльності 

та форма 

власності 

Галузь 

економіки 

та форма 

власності 

Галузь 

економіки 

Форма 

власності 

Сектор 

економіки 

Вид 

економ

ічної 

діяльн

ості 
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3. Звіт про зміни в резервах. Резерви поділяються на специфічні та загальні. 

Специфічними називаються резерви, які створюються щодо можливих втрат 

кредитів та іншої дебіторської заборгованості, які визначаються у звітному 

періоді, у разі, якщо ці втрати чітко передбачені керівництвом банку. До 

специфічних належать також резерви, які створюються щодо втрат, які 

керівництво банку, керуючись минулим досвідом, вважає присутніми у 

кредитному портфелі. Специфічні резерви формуються за рахунок витрат 

банку. Вони забезпечують створення банкам більш стабільних умов фінансової 

діяльності і дозволяють уникати різкого коливання величини поточного 

прибутку банків у зв'язку із списанням кредитних збитків. 

Резерви, які створюються понад суму визначених специфічних резервів 

називаються загальними резервами. Загальні резерви утворюються за рахунок 

розподілу прибутку банку і обліковуються у капіталі банку. 

У фінансовій звітності сформовані специфічні резерви банку відображуються 

як контрактиви, тобто зменшують загальну суму активів. Загальні резерви 

залишаються у капіталі. 

4. Звіт про списану безнадійну заборгованість. Містить інформацію про аналіз 

обсягів втрат за кредитами згідно з типами ринків та осіб позичальників. Дані 

цієї форми звітності доповнюють попередню форму про зміни у резервах. 

Безнадійна заборгованість може бути списана за рахунок загальних або 

специфічних резервів. Списання заборгованості за міжбанківськими кредитами 

наводиться у розрізі країн позичальників. 

5. Звіт про достатність капіталу. Згідно з Базельською угодою Національний 

банк України здійснює контроль за достатністю капіталу комерційних банків. 

Цей звіт представляє собою розрахунок капіталу банку, що здійснюється у 

відповідності з алгоритмом, встановленим інструкцією «Про порядок 

регулювання та аналіз діяльності комерційних банків». У звіті наводяться суми 

елементів капіталу та подається їх розшифровка за окремими статтями. 

6. Звіт про дотримання економічних нормативів. Одним із основних засобів 

дистанційного контролю за діяльністю комерційного банку є аналіз 

економічних нормативів. Мета цієї звітності — звести повну інформацію щодо 

дотримання банком нормативів протягом звітного періоду і визначити 

комплексну рейтингову оцінку. У звітності також зазначається інформація 

щодо кількості порушень комерційним банком кожного економічного 

нормативу. 

7. Звіт про стан портфеля цінних паперів. Ця форма передбачена для оцінки 

цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку, з метою продажу та 

інвестицій. Цінні папери в портфелі банку класифікуються за типами емітентів, 

а також видами цінних паперів (боргові та ін.). 

Форми подаються комерційними банками — юридичними особами, а 

також їх філіями та дирекціями до установ Національного банку України у 

визначений ними термін. 
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Контрольні запитання: 

1. З якою метою складається звітність та які її якісні характеристики? 

2. Назвіть користувачів звітності комерційних банків України. 

3. Які вимоги користувачів до звітності банків? 

4. За якими ознаками можна класифікувати звітність банків? 

5. Перерахуйте види фінансової звітності банків. 

6. Чому звітність банків поділяється на основну та допоміжну? 

7. Яке призначення основної звітності комерційних банків? 

8. Які критерії класифікації звітності, що характеризує депозитну та кредитну 

діяльність банку? 

9. У чому полягає зв'язок звітності та бухгалтерського обліку в комерційних 

банках? 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Правління 

Національного банку України 

від 17 червня 2004 р. N 280 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

26 липня 2004 р. за N 918/9517  

Із змінами і доповненнями, внесеними 

постановами Правління Національного банку України 

від 17 листопада 2004 року N 556, 

від 16 червня 2005 року N 222, 

від 3 жовтня 2005 року N 359, 

від 1 грудня 2005 року N 457, 

від 6 березня 2006 року N 76, 

від 13 грудня 2006 року N 457, 

від 22 червня 2007 року N 229, 

від 31 серпня 2007 року N 310, 

від 27 грудня 2007 року N 482, 

від 30 вересня 2008 року N 297, 

від 4 лютого 2009 року N 44, 

від 6 серпня 2009 року N 458, 

від 1 вересня 2010 року N 405 

 

ПЛАН РАХУНКІВ  

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКІВ УКРАЇНИ  

 
1Казначейські та міжбанківські операції 

10 Готівкові кошти 

100 Банкноти та монети 

1001А Банкноти та монети в касі банку 

1002 А Банкноти та монети в касі відділень банку 

1003 А Банкноти та монети в обмінних пунктах 

1004 А Банкноти та монети в банкоматах 

1005А Банкноти та монети, інкасовані до перерахування 

1007А Банкноти та монети в дорозі 

101 Дорожні чеки 

1011 А Дорожні чеки в касі банку 

1012 А Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку 

1013 А Дорожні чеки в обмінних пунктах  

1017 А Дорожні чеки в дорозі 

11 Банківські метали 

110 Банківські метали 
1101 А Банківські метали в банку  

1107 А Банківські метали у дорозі 

12 Кошти у Національному банку України 

120 Кошти до запитання в Національному банку України 
1200 А Кореспондентський рахунок у Національному банку України  

1202 А Обов’язкові резерви страхування вкладів фізичних осіб 

1207 А Накопичувальний рахунок у Національному банку України 

1208 А Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України  

121 Строкові депозити в Національному банку України 

1211 А Кошти, надані Національному банку України за операціями репо 
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1212 А Короткострокові депозити в Національному банку України 

1218 А Нараховані доходи за строковими депозитами в Національному банку України 

13 Кошти Національного банку України 

130 Кореспондентський рахунок Національного банку України в комерційному банку 
1300 П Кореспондентський рахунок Національного банку України в комерційному банку 

1308 П Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в 

комерційному банку 

131 Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України  

1310 П Овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України  

1311 П Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями репо 

1312 П Короткострокові кредити, які отримані через аукціон від Національного банку 

України 

1313 П Ломбардні кредити, які отримані від Національного банку України 

1316 П Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку 

України 

1317 П Інші короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України 

1318 П Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від 

Національного банку України 

132 Довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України 
1322 П Довгострокові кредити, які отримані через аукціон від Національного банку України  

1325 П Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів міжнародних фінансових 

організацій 

1326 П Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України 

1327 П Інші довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України 

1328 П Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного 

банку України 

14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 

141 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі 

банку на продаж 
1410 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком 

України, у портфелі банку на продаж 

1411 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що 

рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

1412 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються 

Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

1416 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються 

Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

1417 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються 

Національним банком України, у портфелі банку на продаж 

1418 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним 

банком України, у портфелі банку на продаж 

142 Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі 

банку на інвестиції 
1420 А Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком 

України, у портфелі банку на інвестиції 

1421 А Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що 

рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції 

1422 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються 

Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції  

1426 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються 

Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції  

1427 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються 

Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції  

1428 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним 

банком України, у портфелі банку на інвестиції 

149 Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним 

банком України 
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1490 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним 

банком України, в портфелі банку на продаж 

1491 КА Резерв під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним 

банком України, в портфелі банку на інвестиції  

15 Кошти в інших банках 

150 Кошти до запитання в інших банках 
1500 А Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках 

1508 А Нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках 

1509 А Прострочені нараховані доходи за коштами до запитання в інших банках 

151 Строкові депозити, які розміщені в інших банках 
1510 А Депозити овернайт, які розміщені в інших банках 

1511 А Гарантійні депозити та грошове покриття в інших банках 

1512 А Інші короткострокові депозити, які розміщені в інших банках  

1515 А Довгострокові депозити, які розміщені в інших банках 

1517 А Прострочена заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших 

банках 

1518 А Нараховані доходи за строковими депозитами, які розміщені в інших банках 

1519 А Прострочені нараховані доходи за строковими депозитами, які розміщені в інших 

банках 

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 

1526 А Пролонгована заборгованість за кредитами, наданими іншим банкам 

1527 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам 

1528 А Нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам 

1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам 

158 Сумнівна заборгованість інших банків 
1580 А Сумнівна заборгованість за коштами до запитання в інших банках 

1581 А Сумнівна заборгованість за строковими депозитами, які розміщені в інших банках 

1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам 

1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими іншим банкам 

159 Резерв під заборгованість інших банків 
1590 КА Резерви під нестандартну заборгованість інших банків 

1591 КА Резерви під стандартну заборгованість інших банків  

16 Кошти інших банків 

160 Кошти до запитання інших банків 
1600 П Кореспондентські рахунки інших банків  

1608 П Нараховані витрати за коштами до запитання інших банків 

161 Строкові депозити інших банків 
1610 П Депозити овернайт інших банків 

1611 П Гарантійні депозити та грошове покриття інших банків 

1612 П Короткострокові депозити інших банків 

1615 П Довгострокові депозити інших банків 

1618 П Нараховані витрати за строковими депозитами інших банків 

162 Кредити, які отримані від інших банків 
1620 П Овердрафт за кореспондентськими рахунками, які відкриті в інших банках 

1621 П Кредити овернайт, які отримані від інших банків 

1622 П Кошти, які отримані від інших банків за операціями репо 

1623 П Інші короткострокові кредити, які отримані від інших банків 

1624 П Довгострокові кредити, які отримані від інших банків 

1625 П Фінансовий лізинг, який отриманий від банків 

1628 П Нараховані витрати зо кредитами, які отримані від інших банків 

18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 
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181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками 

1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою  

1819 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками 

188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками 
1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з банками 

189 Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками 
1890 КА Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками 

19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками 

191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками  

1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою  

1919 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками 

2 Операції з клієнтами 
20 Кредити, які надані суб’єктам господарської діяльності 

200 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом  

2000 А Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом  

2008 А Нараховані доходи за овердрафтом 

201 Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо  

2010 А Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями репо  

2018 А Нараховані доходи за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності за 

операціями репо 

202 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями  

2020 А Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями 

2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб’єктів господарської 

діяльності 

2027 А Опротестовані векселі суб’єктів господарської діяльності 

2028 А Нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської діяльності 

2029 А Прострочені нараховані доходи за врахованими векселями суб’єктів господарської 

діяльності 

203 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями 
2030 А Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями 

2037 А Прострочена заборгованість суб’єктів господарської діяльності за факторинговими 

операціями 

2038 А Нараховані доходи за факторинговими операціями із суб’єктами господарської 

діяльності 

2039 А Прострочені нараховані доходи за факторинговими операціями із суб’єктами 

господарської діяльності 

204 Кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями 
2040 А Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми 

торговельними операціями 

2045 А Довгострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми 

торговельними операціями 

2046 А Пролонгована заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за 

внутрішніми торговельними операціями 

2047 А Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за 

внутрішніми торговельними операціями 

2048 А Нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми 

торговельними операціями 

2049 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за 

внутрішніми торговельними операціями 

205 Кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями 
2050 А Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-

імпортними операціями 

2055 А Довгострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-

імпортними операціями 

2056 А Пролонгована заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за 

експортно-імпортними операціями 
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2057 А Прострочена заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за 

експортно-імпортними операціями 

2058 А Нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-

імпортними операціями 

2059 А Прострочені нараховані доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за 

експортно-імпортними операціями 

206 Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності 
2061 А Кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності 

2062 А Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам 

господарської діяльності 

2065 А Інші довгострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської 

діяльності 

2066 А Пролонгована заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані 

суб’єктам господарської діяльності 

2067 А Прострочена заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані 

суб’єктам господарської діяльності 

2068 А Нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані суб’єктам 

господарської діяльності 

2069 А Прострочені нараховані доходи за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані 

суб’єктам господарської діяльності 

207 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності 
2070 А Короткострокові кредити на будівництво то освоєння землі, які надані суб’єктам 

господарської діяльності 

2071 А Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які 

надані суб’єктам господарської діяльності 

2073 А Довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам 

господарської діяльності 

2074 А Довгострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі, які надані 

суб’єктам господарської діяльності 

2075 А Фінансовий лізинг, що наданий суб’єктам господарської діяльності 

2076 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані 

суб’єктам господарської діяльності 

2077 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані 

суб’єктам господарської діяльності 

2078 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам 

господарської діяльності 

2079 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані 

суб’єктам господарської діяльності 

209 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб’єктам господарської діяльності 
2090 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб’єктів господарської діяльності за 

овердрафтом 

2091 А Сумнівна заборгованість за коштами, які надані суб’єктам господарської діяльності 

за операціями репо 

2092 А Сумнівна заборгованість за врахованими векселями суб’єктів господарської 

діяльності 

2093 А Сумнівна заборгованість за рахунками суб’єктів господарської діяльності за 

факторинговими операціями 

2094 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за 

внутрішніми торговельними операціями 

2095 А Сумнівна заборгованість за кредитами суб’єктам господарської діяльності за 

експортно-імпортними операціями 

2096 А Сумнівна заборгованість за іншими кредитами в поточну діяльність, які надані 

суб’єктам господарської діяльності 

2097 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані 

суб’єктам господарської діяльності 

2099 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими суб’єктам 

господарської діяльності 
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21 Кредити, які надані органам загального державного управління 

210 Кредити, які надані центральним органам державного управління 
2100 А Короткострокові кредити, які надані центральним органам державного управління 

2105 А Довгострокові кредити, які надані центральним органам державного управління 

2106 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані центральним органам 

державного управління 

2107 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані центральним органам 

державного управління 

2108 А Нараховані доходи за кредитами, які надані центральним органам державного 

управління 

2109 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані центральним органам 

державного управління 

211 Кредити, які надані місцевим органам державного управління 
2110 А Короткострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління 

2115 А Довгострокові кредити, які надані місцевим органам державного управління 

2116 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного 

управління 

2117 А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного 

управління 

2118 А Нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим органам державного управління 

2119 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані місцевим органам 

державного управління 

219 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані органам загального державного 

управління 
2190 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані центральним органам державного 

управління 

2191 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані місцевим органам державного 

управління 

2198 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими центральним органам 

державного управління 

2199 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими місцевим органам 

державного управління 

22 Кредити, які надані фізичним особам 

220 Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам 
2200 А Рахунки за овердрафтом фізичних осіб 

2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам 

2202 А Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 

2205 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби 

2206 А Пролонгована заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні 

потреби  

2207А Прострочена заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам на поточні 

потреби 

2208 А Нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні потреби 

2209 А Прострочені нараховані доходи за кредитами, які надані фізичним особам на поточні 

потреби 

221 Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам 
2210 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння 

землі 

2211 А Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, 

обладнання та землі 

2213 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі 

2214 А Довгострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, 

обладнання та землі 

2216 А Пролонгована заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані 

фізичним особам 

2217 А Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані 

фізичним особам 
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2218 А Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані фізичним 

особам 

2219 А Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані 

фізичним особам 

229 Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам 
2290 А Сумнівна заборгованість за кредитами на поточні потреби, які надані фізичним 

особам 

2291 А Сумнівна заборгованість за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані  фізичним 

особам  

2299 А Сумнівна заборгованість за виплаченими гарантіями, виданими фізичним особам 

24 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 

240 Резерви під заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 
2400 КА Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 

2401 КА Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам 

25 Кошти бюджету та позабюджетних фондів України 

250 Кошти бюджетів України до розподілу 
2500 АП Кошти бюджетів України до розподілу 

2501 КП Технічний рахунок розподілу доходів бюджетів України 

251 Кошти Державного бюджету України 
2510 АП Кошти Державного бюджету України 

2511 АП Технічний рахунок для перерахування коштів Державного бюджету України 

2512 П Кошти Державного бюджету України цільового характеру 

2513 П Кошти Державного казначейства України 

2514 П Депозити Державного бюджету України 

2518 П Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України 

252 Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України 
2520 П Поточні бюджетні рахунки клієнтів, які утримуються з Державного бюджету 

України  

2523 П Бюджетні рахунки цільового характеру клієнтів, які утримуються з Державного 

бюджету України 

2525 П Депозити клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України 

2526 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України  

2528 П Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються з Державного 

бюджету України 

253 Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України 

2530 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України 

2531 П Кошти, вилучені уповноваженими органами 

2538 П Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з 

Державного бюджету України 

254 Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, що утримуються з місцевих 

бюджетів 

2540 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим 

2541 П Кошти обласних бюджетів 

2542 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів 

2543 П Кошти бюджету Автономної Республіки Крим цільового характеру 

2544 П Кошти обласних бюджетів цільового характеру 

2545 П Кошти районних, міських, селищних та сільських бюджетів цільового характеру 

2546 П Депозити місцевих бюджетів 

2548 П Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів 

255 Інші кошти клієнтів, які утримуються з місцевих бюджетів 

2550 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки 

Крим 

2551 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з бюджету Автономної Республіки Крим 

2552 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів 

2553 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з обласних бюджетів 

2554 П Кошти в розрахунках клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та 

сільських бюджетів 
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2555 П Інші кошти клієнтів, які утримуються з районних, міських, селищних та сільських 

бюджетів  

2558 П Нараховані витрати за іншими коштами клієнтів банку, які утримуються з 

бюджетів України 

256 Кошти позабюджетних фондів 

2560 П Державні позабюджетні фонди 

2561 П Галузеві позабюджетні фонди 

2562 П Регіональні позабюджетні фонди 

2565 П Цільові кошти позабюджетних фондів 

2568 П Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів 

257 Кошти до виплати 

2570 П Кошти для виплати пенсій, заробітної плати та прирівняних до неї платежів 

2571 П Кошти для інших виплат готівкою  

26 Кошти клієнтів банку 

260 Кошти до запитання суб’єктів господарської діяльності 

2600 П Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності 

2601 П Кошти зо 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 П Кошти суб’єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками  

2608 П Нараховані витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності 

261 Строкові кошти суб’єктів господарської діяльності 

2610 П Короткострокові депозити суб’єктів господарської діяльності 

2611 П Кошти, отримані від суб’єктів господарської діяльності за операціями репо 

2615 П Довгострокові депозити суб’єктів господарської діяльності 

2618 П Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарської діяльності 

262 Кошти до запитання фізичних осіб 

2620 П Поточні рахунки фізичних осіб 

2621 П Кошти за довірчими операціями фізичних осіб 

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб 

2625 П Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками 

2628 П Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб 

263 Строкові кошти фізичних осіб 

2630 П Короткострокові депозити фізичних осіб  

2635 П Довгострокові депозити фізичних осіб  

2638 П Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб  

28 Дебіторська заборгованість за операціями клієнтів 

280 Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами 

2800 А Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, 

банківських та дорогоцінних металів для клієнтів 

2805 А Дебіторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями 

2806 А Дебіторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень  

2809 А Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

288 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

2887 А Дебіторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР 

2888 А Дебіторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР 

2889 А Інша сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

289 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за операціями з 

клієнтами банку 

2890 КА Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю за 

операціями з клієнтами банку  

29 Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами 

290 Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку 

2900 П Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, 

банківських та дорогоцінних металів для клієнтів 

2901 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів 
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2902 П Кредиторська заборгованість за прийняті платежі 

2903 П Кредиторська заборгованість клієнтів за недіючими рахунками 

2904 П Кредиторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами 

2905 П Кредиторська заборгованість за операціями з грошово-речовими лотереями 

2906 П Кредиторська заборгованість за індексацією грошових заощаджень 

2907 П Кредиторська заборгованість за операціями з цінними паперами колишнього СРСР 

2908 П Кредиторська заборгованість за іншими операціями колишнього СРСР  

2909 П Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку  

292 Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку 
2920 П Транзитний рахунок за операціями, здійсненими платіжними картками через 

банкомат  

2924 АП Транзитний рахунок за операціями з платіжними картками 

3 Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання 
31 Цінні папери в портфелі банку на продаж 

310 Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж 

3102 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які 

випущені банками  

3103 А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж, які 

випущені фінансовими (небанківськими) установами  

3105 А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж  

3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим 

прибутком у портфелі банку на продаж 

311 Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж 

3110 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на 

продаж 

3111 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на 

продаж 

3112 А Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі банку на продаж 

3113 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі 

банку на продаж 

3114 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на 

продаж 

3116 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на 

продаж 

3117 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на продаж 

3118 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж 

3119 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на 

продаж 

319 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

3190 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 

32 Цінні папери в портфелі банку на інвестиції 

320 Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції 

3202 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені банками, в портфелі 

банку на інвестиції 

3203 А Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком, випущені фінансовими 

(небанківськими) установами, в портфелі банку на інвестиції  

3205 А Інші акції та вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції  

3208 А Нараховані доходи за акціями та іншими вкладеннями з нефіксованим прибутком у 

портфелі банку на інвестиції 

321 Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції 

3210 А Боргові цінні папери центральних органів державного управління в портфелі банку на 

інвестиції 

3211 А Боргові цінні папери місцевих органів державного управління в портфелі банку на 

інвестиції 

3212 А Боргові цінні папери, випущені банками, в портфелі банку на інвестиції 
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3213 А Боргові цінні папери, випущені фінансовими (небанківськими) установами, в портфелі 

банку на інвестиції 

3214 А Боргові цінні папери, випущені нефінансовими підприємствами, в портфелі банку на 

інвестиції 

3216 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на 

інвестиції 

3217 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на 

інвестиції 

3218 А Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції 

3219 А Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на 

інвестиції 

329 Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції  

3290 КА Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на інвестиції 

33 Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу 

330 Цінні папери власного боргу, емітовані банком  

3300 П Прості векселі, емітовані банком 

3305 П Інші цінні папери власного боргу, емітовані банком 

3306 КП Неамортизований дисконт за цінними паперами власного боргу, емітованими 

банком 

3307 П Неамортизована премія за борговими цінними паперами власного боргу, емітованими 

банком 

3308 П Нараховані витрати за цінними паперами власного боргу, емітованими банком  

332 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

3320 П Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 

3326 КП Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами, 

емітованими банком 

3327 П Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими 

банком 

3328 П Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими 

банком 

34 Товарно-матеріальні цінності 

340 Господарські матеріали 

3400 А Господарські матеріали на складі 

3402 А Господарські матеріали у підзвітних осіб та в переробці 

3408 АП Результати переоцінки вартості господарських матеріалів 

341 Малоцінні та швидкозношувані предмети 

3410 А Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі 

35 Інші активи банку 

350 Витрати майбутніх періодів 

3500 А Витрати майбутніх періодів 

351 Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку 

3510 А Дебіторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 

3511 А Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів 

3519 А Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку  

352 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами 
3520 А Дебіторська заборгованість за податком на прибуток 

3521 А Відстрочений податок на прибуток 

3522 А Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім 

податку на прибуток 

354 Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами 
3540 А Дебіторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів за 

рахунок банку 

3541 А Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку 

3542 А Дебіторська заборгованість за компенсаційними сертифікатами  

3548 А Дебіторська заборгованість за фінансові послуги, які надані банком 

355 Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 
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3550 А Аванси працівникам банку на витрати з відрядження 

3551 А Аванси працівникам банку на господарські витрати 

3552 А Нестачі та інші нарахування на працівників банку  

3559 А Інша дебіторська заборгованість працівників банку 

357 Інші нараховані доходи 
3570 А Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування 

3578 А Інші нараховані доходи 

3579 А Прострочені інші нараховані доходи 

358 Сумнівна дебіторська заборгованість 
3580 А Сумнівна дебіторська заборгованість  

359 Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю 
3590 КА Резерви на можливі втрати за сумнівною дебіторською заборгованістю  

36 Інші пасиви банку 

360 Доходи майбутніх періодів 
3600 П Доходи майбутніх періодів 

361 Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку 
3610 П Кредиторська заборгованість з придбання господарських матеріалів і малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 

3611 П Кредиторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних 

засобів  

3615 П Кредиторська заборгованість за фінансовим лізингом 

3619 П Інша кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку 

362 Розрахунки за податками та обов’язковими платежами 
3620 П Кредиторська заборгованість за податком на прибуток 

3621 П Відстрочений податок на прибуток 

3622 П Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім 

податку на прибуток 

363 Розрахунки з акціонерами 
3630 П Внески за незареєстрованим статутним фондом 

3631 П Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами 

364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами 
3640 П Кредиторська заборгованість з придбання іноземної валюти та банківських металів 

за рахунок банку 

3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку  

3648 П Кредиторська заборгованість за фінансові послуги, які отримані банком 

365 Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку 
3650 П Заборгованість працівникам банку на відрядження 

3651 П Заборгованість працівникам банку на господарські витрати 

3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною платою 

3653 П Утримання з працівників банку на користь третіх осіб 

3654 П Нараховані відпускні до сплати 

3659 П Інші нарахування працівникам банку 

366 Субординований борг банку 
3660 П Субординований борг банку 

3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом 

367 Інші нараховані витрати 
3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування 

3678 П Інші нараховані витрати  

369 Банківські резерви на покриття ризиків та витрат 
3690 П Резерви за операціями за позабалансовими рахунками 

3699 П Резерви на покриття інших ризиків та витрат 

37 Суми до з’ясування та транзитні рахунки 

371 Дебетові суми до з’ясування 
3710 А Дебетові суми до з’ясування 

372 Кредитові суми до з’ясування 
3720 П Кредитові суми до з’ясування 

373 Транзитні рахунки 
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3739 П Транзитний рахунок за іншими розрахунками 

38 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки 

380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 

3801 АП (контррахунок) Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських 

металів 

381 Балансуючі рахунки за результатами переоцінки позабалансових інструментів 
3810 АП Балансуючий рахунок за результатами переоцінки позабалансової позиції щодо 

іноземної валюти та банківських металів 

3811 П Балансуючий рахунок за іншими позабалансовими інструментами 

39 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку 

390 Розрахунки між філіями та іншими підвідомчими установами банку, які розташовані в 

Україні 
3900 А Рахунки, що відкриті в установах банку, які розташовані в Україні 

3901 П Рахунки, що відкриті для установ банку, які розташовані в Україні  

3902 А Розрахунки за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні 

3903 П Розрахунки за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в Україні 

3904 А Нараховані доходи за коштами, наданими установам банку, які розташовані в Україні 

3905 П Нараховані витрати за коштами, отриманими від установ банку, які розташовані в 

Україні 

391 Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами, що знаходяться на 

кошторисному фінансуванні банків 
3910 А Поточний рахунок у банку, що здійснює кошторисне фінансування 

3911 П Поточні рахунки небанківських структурних підрозділів, що знаходяться на 

кошторисному фінансуванні банку 

3912 А Розрахунки з небанківськими структурними підрозділами, що знаходяться на 

кошторисному фінансуванні банків, за перерахованими їм коштами 

3913 П Розрахунки з банком, що здійснює кошторисне фінансування, за отриманими 

коштами 

392 Транзитні рахунки за розрахунками між філіями та іншими підвідомчими установами 
3928 А Транзитні рахунки для дебетових сум, що не були підтверджені установами банків, 

розташованими в Україні 

3929 П Транзитні рахунки для кредитових сум, що не були підтверджені установами банків, 

розташованими в Україні 

4 Довгострокові вкладення, основні засоби та нематеріальні активи 
41 Вкладення в асоційовані компанії 

410 Вкладення в асоційовані компанії 
4102 А Вкладення в асоційовані банки 

4103 А Вкладення в асоційовані фінансові (небанківські) установи 

4109 А Вкладення в інші асоційовані компанії 

42 Вкладення в дочірні установи 

420 Вкладення в дочірні компанії 
4202 А Вкладення в дочірні банки 

4203 А Вкладення в дочірні фінансові (небанківські) установи  

4209 А Вкладення в інші дочірні компанії 

43 Нематеріальні активи 

430 Нематеріальні активи 
4300 А Нематеріальні активи 

4309 КА Знос нематеріальних активів 

431 Капітальні вкладення в нематеріальні активи 
4310 А Капітальні вкладення за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами 

44 Операційні основні засоби 

440 Операційні основні засоби 
4400 А Операційні основні засоби  

4409 КА Знос операційних основних засобів  

443 Капітальні вкладення в операційні основні засоби 
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4430 А Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом і за невведеними в експлуатацію 

операційними основними засобами  

4432 А Незавершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими 

в оперативний лізинг 

4438 А Завершені капітальні вкладення за операційними основними засобами, прийнятими в 

оперативний лізинг 

45 Неопераційні основні засоби 

450 Неопераційні основні засоби 
4500 А Неопераційні основні засоби  

4509 КА Знос неопераційних основних засобів  

453 Капітальні вкладення у неопераційні основні засоби 
4530 А Капітальні вкладення за незавершеним будівництвом та за невведеними в 

експлуатацію неопераційними основними засобами 

4531 А Обладнання, що потребує монтажу 

4532 А Незавершені капітальні вкладення за поопераційними основними засобами, 

прийнятими в оперативний лізинг 

4538 А Завершені капітальні вкладення за неопераційними основними засобами, прийнятими в 

оперативний лізинг 

5 Капітал банку 
50 Статутний капітал та інші фонди банку 

500 Статутний капітал банку 
5000 П Зареєстрований статутний капітал банку 

5001 КП Несплачений зареєстрований статутний капітал банку 

5002 КП Власні акції банку, які придбані в акціонерів 

5003 П Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу 

501 Емісійні різниці 
5010 П Емісійні різниці 

502 Загальні резерви банку 
5020 П Загальні резерви 

5021 П Резервні фонди 

503 Результати минулих років 
5030 А П Прибутки та збитки минулих років 

504 Результати минулого року, що очікують затвердження 
5040 АП Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження 

51 Результати переоцінки 

510 Результати переоцінки 
5100 П Результати переоцінки основних засобів 

6 Доходи 
60 Процентні доходи 

600 Процентні доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України 
6000 П Процентні доходи за коштами до запитання в Національному банку України 

6002 П Процентні доходи за коштами, наданими Національному банку України за операціями 

репо 

6003 П Процентні доходи за короткостроковими депозитами в Національному банку України 

601 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках 
6010 П Процентні доходи за коштами до запитання в банках 

6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт в банках 

6012 П Процентні доходи за короткостроковими депозитами в банках 

6013 П Процентні доходи за довгостроковими депозитами в банках 

6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт в банках 

6015 П Процентні доходи за коштами, наданими банкам за операціями репо 

6016 П Процентні доходи за овердрафтом та короткостроковими кредитами банкам 

6017 П Процентні доходи за довгостроковими кредитами банкам 

6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий іншим банкам 

602 Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності 
6020 П Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом 
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6021 П Процентні доходи за коштами, що надані суб’єктам господарської діяльності за 

операціями репо 

6022 П Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за врахованими 

векселями 

6023 П Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за 

факторинговими операціями 

6024 П Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми 

торговельними операціями 

6025 П Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності за експортно-

імпортними операціями 

6026 П Процентні доходи за іншими кредитами суб’єктам господарської діяльності в 

поточну діяльність 

6027 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність суб’єктам господарської 

діяльності 

6028 П Процентні доходи за фінансовим лізингом, який наданий суб’єктам господарської 

діяльності 

603 Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління 
6030 П Процентні доходи за кредитами центральним органам державного управління 

6031 П Процентні доходи за кредитами місцевим органам державного управління 

604 Процентні доходи за кредитами фізичним особам 
6040 П Процентні доходи за рахунками фізичних осіб за овердрафтом 

6041 П Процентні доходи за кредитами під платіжні картки фізичним особам 

6042 П Процентні доходи за кредитами фізичним особам на поточні потреби 

6043 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну діяльність фізичним особам 

605 Процентні доходи за цінними паперами 
6050 П Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком 

України, у портфелі банку на продаж 

6051 П Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком 

України, у портфелі банку на інвестиції 

6052 П Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж 

6053 П Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на інвестиції 

608 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 
6080 П Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 

609 Інші процентні доходи 
6090 П Процентні доходи за позабалансовими операціями 

6099 П Інші процентні доходи 

61 Комісійні доходи 

610 Комісійні доходи за операціями з банками 
6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків 

6101 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування банків 

6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для банків 

6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для 

банків  

6106 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування банків 

6108 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками 

6109 П Інші комісійні доходи за операціями з банками  

611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами 
6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів 

6111 П Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів 

6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів 

6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для 

клієнтів 

6116 П Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів 

6118 П Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами 

6119 П Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами  

618 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 
6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 
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62 Результат від торговельних операцій 

620 Результат від торговельних операцій 
6203 АП Результат від торгівлі цінними паперами на продаж 

6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами  

6209 АП Результат від торговельних операцій з іншими фінансовими інструментами 

63 Інші банківські операційні доходи  

630 Дивідендний дохід 
6300 П Дивідендний дохід за акціями та іншими вкладеннями 

638 Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку 
6380 П Інші банківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами 

банку 

639 Інші банківські операційні доходи 
6394 П Позитивний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в 

асоційовані і дочірні компанії 

6395 П Доходи від оперативного лізингу 

6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг фінансового характеру 

6397 П Штрафи, пені, що отримані за банківськими операціями  

6399 П Інші банківські операційні доходи 

64 Інші небанківські операційні доходи 

648 Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами 

банку 
6480 П Інші небанківські операційні доходи за операціями з філіями та іншими установами 

банку 

6481 П Інші небанківські операційні доходи за операціями з небанківськими структурними 

підрозділами банку 

649 Інші небанківські операційні доходи 
6490 П Позитивний результат від продажу основних засобів  

6493 П Доходи від неопераційних підрозділів банку  

6497 П Штрафи, пені, що отримані за господарськими операціями  

6499 П Інші небанківські операційні доходи 

67 Повернення списаних активів 

671 Повернення списаних активів 
6710 П Повернення раніше списаної сумнівної дебіторської заборгованості за операціями з 

банками 

6711 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості інших банків 

6712 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості за кредитами, які надані 

клієнтам 

6713 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на 

продаж 

6714 П Повернення раніше списаної сумнівної заборгованості від знецінення цінних паперів на 

інвестиції 

6715 П Повернення раніше списаної сумнівної іншої дебіторської заборгованості та інших 

активів банку  

6717 П Повернення раніше списаних безнадійних процентних доходів минулих років 

68 Непередбачені доходи 

680 Непередбачені доходи 

6801 П Непередбачені доходи у зв’язку зі зміною облікової політики 

6809 П Інші непередбачені доходи 

7 Витрати 
70 Процентні витрати 

700 Процентні витрати за коштами, отриманими від Національного банку України 
7000 А Процентні витрати за коштами до запитання, отриманими від Національного банку 

України 

7002 А Процентні витрати за коштами, які отримані від Національного банку України за 

операціями репо 

7003 А Процентні витрати за короткостроковими кредитами, які отримані від 

Національного банку України 
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7004 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами, які отримані від Національного 

банку України 

701 Процентні витрати за коштами, отриманими від інших банків 
7010 А Процентні витрати за коштами до запитання інших банків 

7011 А Процентні витрати за депозитами овернайт інших банків 

7012 А Процентні витрати за короткостроковими депозитами інших банків 

7013 А Процентні витрати за довгостроковими депозитами інших банків 

7014 А Процентні витрати за кредитами овернайт інших банків 

7015 А Процентні витрати за коштами, які отримані від інших банків за операціями репо 

7016 А Процентні витрати за іншими короткостроковими кредитами інших банків 

7017 А Процентні витрати за довгостроковими кредитами інших банків 

7018 А Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від банків 

702 Процентні витрати за коштами суб’єктів господарської діяльності 
7020 А Процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності 

7021 А Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб’єктів 

господарської діяльності  

7028 А Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від суб’єктів 

господарської діяльності 

703 Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України  

7030 А Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України 

704 Процентні витрати за коштами фізичних осіб 
7040 А Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб 

7041 А Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб 

705 Процентні витрати за цінними паперами власного боргу 
7050 А Процентні витрати за цінними паперами власного боргу, які емітовані банком, крім 

ощадних сертифікатів  

7052 А Процентні витрати за ощадними сертифікатами власного боргу, які емітовані 

банком 

708 Процентні витрати зо операціями з філіями та іншими установами банку  

7080 А Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 

709 Інші процентні витрати 
7090 А Процентні витрати за позабалансовими операціями 

7095 А Процентні витрати за фінансовим лізингом, який отриманий від клієнтів 

7096 А Процентні витрати за субординованим боргом 

7099 А Інші процентні витрати 

71 Комісійні витрати 

710 Комісійні витрати 
7100 А Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування 

7101 А Комісійні витрати на кредитне обслуговування 

7103 А Комісійні витрати за операціями з цінними паперами 

7104 А Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів  

7106 А Комісійні витрати на довірче обслуговування 

7108 А Комісійні витрати за позабалансовими операціями 

7109 А Інші комісійні витрати  

718 Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку 
7180 А Комісійні втрати за операціями з філіями та іншими установами банку  

73 Інші банківські операційні витрати 

738 Інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами 

банку 

7380 А Інші банківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами 

банку 

739 Інші банківські операційні витрати 
7394 А Негативний результат від продажу цінних паперів на інвестиції, вкладень в 

асоційовані і дочірні компанії 

7395 А Витрати на оперативний лізинг 

7396 А Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру 

7397 А Штрафи, пені, що сплачені за банківськими операціями 
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7399 А Інші банківські операційні витрати  

74 Інші небанківські операційні витрати 

740 Витрати на утримання персоналу 
7400 А Основна і додаткова заробітна плата 

7401 А Внески на державне соціальне страхування 

7402 А Інші обов’язкові нарахування на заробітну плату 

7403 А Матеріальна допомога та інші соціальні виплати 

7409 А Інші витрати на утримання персоналу 

741 Сплата податків та інших обов’язкових платежів, крім податку на прибуток 
7410 А Податок на додану вартість 

7411 А Податок на землю 

7419 А Сплата інших податків та обов’язкових платежів, крім податку на прибуток 

742 Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів 
7420 А Витрати на утримання власних основних засобів та нематеріальних активів 

7421 А Витрати на утримання орендованих основних засобів та нематеріальних активів 

7422 А Орендні платежі 

7423 А Амортизація 

743 Інші експлуатаційні та господарські витрати  

7430 А Витрати на комунальні послуги  

7431 А Господарські витрати  

7432 А Витрати на охорону  

7433 А Інші експлуатаційні та господарські витрати 

744 Витрати на телекомунікації 
7440 А Витрати на СЕП 

7441 А Витрати на інші системи банківського зв’язку 

7442 А Поштово-телефонні витрати 

745 Супутні небанківські операційні витрати 
7450 А Витрати на аудит 

7451 А Витрати на підготовку кадрів 

7452 А Витрати на відрядження 

7453 А Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників  

7454 А Представницькі витрати 

7455 А Витрати на маркетинг та рекламу 

7456 А Спонсорство та доброчинність 

748 Інші небанківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами 

банку 
7480 А Інші небанківські операційні витрати за операціями з філіями та іншими установами 

банку 

7481 А Інші небанківські операційні витрати за операціями з небанківськими структурними 

підрозділами банку 

749 Інші небанківські операційні витрати 
7490 А Негативний результат від продажу основних засобів 

7493 А Витрати на неопераційні підрозділи банку 

7497 А Штрафи, пені, що сплачені за господарськими операціями 

7499 А Інші небанківські операційні витрати  

77 Відрахування в резерви та списання сумнівних активів  

770 Відрахування в резерви 
7700 АП Відрахування в резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками 

7701 АП Відрахування в резерв під заборгованість інших банків 

7702 АП Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам 

7703 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на продаж 

7704 АП Відрахування в резерв під знецінення цінних паперів на інвестиції 

7705 АП Відрахування в резерв під можливі втрати за сумнівною дебіторською 

заборгованістю та іншими активами банку 

7706 АП Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків та втрат  

771 Списання безнадійних активів 
7710 А Списання безнадійної дебіторської заборгованості за операціями з банками 
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7711 А Списання безнадійної заборгованості інших банків 

7712 А Списання безнадійної заборгованості за кредитами, які надані клієнтам 

7713 А Списання безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на продаж 

7714 А Списання безнадійної заборгованості від знецінення цінних паперів на інвестиції 

7715 А Списання безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку 

7717 А Списання безнадійних, нарахованих у минулому році процентних доходів 

78 Непередбачені витрати 

780 Непередбачені витрати 
7801 А Непередбачені витрати у зв’язку зі зміною облікової політики  

7809 А Інші непередбачені витрати 

79 Податок на прибуток 

790 Податок на прибуток 
7900 А Податок на прибуток 

8 Управлінський облік 

9 Позабалансові рахунки 
90 Зобов’язання і вимоги за усіма видами гарантій 

900 Гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти, що надані банкам 
9000 А Гарантії, що надані банкам 

9001 А Підтверджені акредитиви 

9002 А Акцепти, що надані банкам 

901 Гарантії, отримані від банків 
9010 П Прості гарантії, що отримані від банків  

9015 П Контргарантії, що отримані від банків 

902 Гарантії, надані клієнтам 
9020 А Гарантії, що надані клієнтам 

903 Гарантії, що отримані від клієнтів 
9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду України 

9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України  

9036 П Контргарантії, що отримані від клієнтів 

909 Сумнівні гарантії та поручительства 
9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам 

9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам 

91 Зобов’язання з кредитування, надані та отримані 

910 Зобов’язання з кредитування, які надані банкам  

9100 А Зобов’язання з кредитування, які надані банкам 

911 Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків  

9110 П Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків 

912 Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам  

9122 А Непокриті акредитиви  

9129 А Інші зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам 

92 Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами 

920 Валюта та банківські метали, які куплені, але не отримані 
9200 А Валюта та банківські метали, які куплені за умовами спот 

9201 А Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами з метою 

хеджування 

9202 А Валюта та банківські метали, які куплені за форвардними контрактами за іншими 

операціями 

9203 А Валюта та банківські метали до отримання, за купленими опціонними контрактами з 

метою хеджування 

9204 А Валюта та банківські метали до отримання, за іншими опціонними контрактами 

9205 А Дисконт / Премія до отримання за форвардними валютними контрактами 

9206 А Хеджовані процентні доходи майбутніх періодів в іноземній валюті 

9207 А Витрати майбутніх періодів, які хеджовані 

921 Валюта та банківські метали, які продані, але не відіслані 

9210 П Валюта та банківські метали, які продані за умовами спот 
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9211 П Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами з метою 

хеджування 

9212 П Валюта та банківські метали, які продані за форвардними контрактами за іншими 

операціями 

9213 П Валюта та банківські метали до відсилання, за купленими опціонними контрактами з 

метою хеджування 

9214 П Валюта та банківські метали до відсилання, за іншими опціонними контрактами 

9215 П Дисконт / Премія до виплати за форвардними контрактами 

9216 П Хеджовані процентні витрати майбутніх періодів в іноземній валюті 

9217 П Доходи майбутніх періодів, які хеджовані 

928 Позабалансова позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 
9280 АП Позабалансова позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів 

9281 АП Еквівалент позабалансової позиції банку щодо іноземної валюти та банківських 

металів 

9282 АП Нереалізований результат переоцінки позабалансової позиції банку щодо іноземної 

валюти та банківських металів 

929 Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими ме-талами 
9290 А Сумнівні вимоги за операціями з валютою та банківськими ме-талами  

93 Вимоги та зобов’язання щодо андерайтинга цінних паперів, спотових та строкових фінансових 

інструментів, крім інструментів валютного обміну 

930 Цінні папери до отримання за операціями андерайтингу  

9300 А Вимоги за андерайтингом цінних паперів 

931 Цінні папери до відсилання за операціями андерайтингу  

9310 П Зобов’язання за андерайтингом цінних паперів 

935 Активи до отримання 
9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами 

9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами з метою хеджування 

9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами за іншими операціями 

9353 А Активи до отримання, за купленими опціонними контрактами з метою хеджування 

9354 А Активи до отримання, за іншими опціонними контрактами 

936 Активи до відсилання 
9360 П Активи до відсилання та депозити до залучення за спотовими контрактами 

9361 П Активи до відсилання за форвардними контрактами з метою хеджування 

9362 П Активи до відсилання за форвардними контрактами за іншими операціями 

9363 П Активи до відсилання за купленими опціонними контрактами з метою хеджування 

9364 П Активи до відсилання за іншими опціонними контрактами  

939 Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів 

валютного обміну 
9390 А Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими інструментами, крім інструментів 

валютного обміну 

95 Інші зобов’язання і вимоги 

950 Отримана застава 
9500 П Застава, за якої предмет застави залишається у заставника 

9501 П Застава, за якої предмет застави передається банку 

951 Надана застава 
9510 А Надана застава 

96 Списана заборгованість та кошти до повернення 

960 Не сплачені в строк доходи 
9600 А Не сплачені банками доходи 

9601 А Не сплачені клієнтами доходи 

961 Борги, списані у збиток 
9610 А Борги банків, які списані у збиток 

9611 А Борги клієнтів, які списані у збиток 

962 Кошти до повернення 
9620 А Валютні кошти підприємств, організацій, міністерств, відомств і Кабінету 

Міністрів України, що знаходяться на рахунках у Зовніш-економбанку Росії 

9621 А Валютні кошти фізичних осіб, що знаходяться на рахунках у Зовнішекономбанку Росії 
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97 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів 

970 Цінні папери та матеріальні цінності клієнтів у довірчому управлінні 

9700 А Цінні папери клієнтів у довірчому управлінні 

9701 А Інші активи клієнтів у довірчому управлінні 

9702 А Цінні папери на зберіганні 

9703 А Інші активи на зберіганні 

971 Документи з приватизації — житлові чеки 

9710 А Розрахунки з емісії приватизаційних житлових чеків 

9711 А Житлові чеки в установах Ощадного банку України 

9712 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації 

9713 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації 

Автономної Республіки Крим 

9714 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетними фондами приватизації 

адміністративно-територіальних одиниць 

9715 А Розрахунки установ Ощадного банку України за житловими чеками 

9717 А Житлові чеки, акумульовані на рахунках фінансових посередників 

9718 А Житлові чеки, акумульовані для розрахунків за придбані об’єкти приватизації 

972 Документи з приватизації — майнові сертифікати 

9720 А Розрахунки з емісії приватизаційних майнових сертифікатів 

9721 А Майнові сертифікати в установах Ощадного банку України 

9722 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом 

приватизації 

9723 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним Державним фондом 

приватизації Автономної Республіки Крим 

9724 А Розрахунки майновими сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації 

адміністративно-територіальних одиниць 

9725 А Розрахунки установ Ощадного банку України за майновими сертифікатами 

9726 А Бланки приватизаційних майнових сертифікатів 

9727 А Приватизаційні майнові сертифікати, акумульовані на рахунках фінансових 

посередників для приватизації майна  

9728 А Майнові сертифікати, акумульовані для розрахунків за приватизоване житло 

973 Документи з приватизації — земельні бони 

9731 А Земельні бони в установах Ощадного банку України 

9733 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним Державним фондом приватизації 

Автономної Республіки Крим 

9734 А Розрахунки земельними бонами з позабюджетним фондом приватизації 

адміністративно-територіальних одиниць 

9735 А Розрахунки установ Ощадного банку України за земельними бонами 

9737 А Земельні бони, акумульовані на рахунках фінансових посередників 

974 Інші розрахунки 

9740 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації 

за придбане майно 

9741 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації 

Автономної Республіки Крим за придбане майно 

9742 А Розрахунки житловими чеками з позабюджетним Державним фондом приватизації 

адміністративно-територіальних одиниць за придбане майно 

9743 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним 

Державним фондом приватизації за приватизоване житло 

9744 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним 

Державним фондом приватизації Автономної Республіки Крим за приватизоване житло 

9745 А Розрахунки приватизаційними майновими сертифікатами з позабюджетним 

Державним фондом приватизації адміністративно-територіальних одиниць за 

приватизоване житло 

9746 А Транзитний рахунок за розрахунковими документами з приватизації 

975 Документи з приватизації — компенсаційні сертифікати 

9750 А Сума нарахованої компенсації грошових заощаджень в установах Ощадного банку 

України 
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9751 А Бланки компенсаційних сертифікатів 

9752 А Компенсаційні сертифікати, що обертаються на ринку 

9753 А Компенсаційні сертифікати, що запропоновані для продажу на біржі 

9754 А Компенсаційні сертифікати, що зберігаються в установах банків 

9755 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним Державним фондом 

приватизації 

9756 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації 

Автономної Республіки Крим 

9757 А Розрахунки компенсаційними сертифікатами з позабюджетним фондом приватизації 

адміністративно-територіальних одиниць 

976 Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку  

9760 А Грошова компенсація заощаджень громадян України в установах Ощадбанку 

977 Різні цінності і документи з приватизації в дорозі 
9770 А Різні цінності і розрахункові документи за придбаними об’єктами приватизації, 

відіслані 

9771 А Бланки з приватизації в дорозі 

98 Облік інших засобів, цінностей та документів 

980 Документи за розрахунковими операціями 
9800 А Розрахункові документи за факторинговими операціями 

9802 А Акредитиви до сплати 

9803 А Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у платників 

9804 А Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність коштів у банку 

9805 А Прострочена заборгованість за кредитами, оформлена векселями 

9806 А Розрахункові документи щодо стягнення у безспірному порядку сум заборгованості 

981 Інші цінності і документи 
9810 А Нерозібрані посилки з цінностями 

9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів 

9812 А Погашені цінності 

9819 А Інші цінності і документи 

982 Бланки цінних паперів та бланки суворої звітності 
9820 А Бланки цінних паперів 

9821 А Бланки суворої звітності 

983 Документи і цінності, прийняті та відіслані на інкасо 
9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо 

9831 А Документи і цінності, відіслані на інкасо 

984 Операції за основними засобами  

9840 А Орендовані основні засоби 

985 Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі  

9850 А Кошти на будівництво, які передані в порядку пайової участі 

989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі 
9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті 

9891 А Бланки цінних паперів в дорозі 

9892 А Бланки суворої звітності в підзвіті 

9893 А Бланки суворої звітності в дорозі 

9898 А Інші цінності та документи в підзвіті 

9899 А Інші цінності та документи в дорозі 

99 Контррахунки 

990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95 
9900 Контррахунки для рахунків розділів 90-95 

991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98  

9910 Контррахунки для рахунків розділів 96-98 

992 Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами  

9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною волютою та банківськими металами 
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