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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Дайте визначення системи бухгалтерського обліку та вимог, які 

має задовольняти система обліку. 

2. Охарактеризуйте організацію обліку в банках. 

3. Назвіть і охарактеризуйте види обліку в комерційних банках. 

4. У чому полягає суть фінансового обліку, його основні функції? 

5. Розкрийте призначення і суть управлінського обліку. 

6. Що розуміють під міжнародними принципами обліку? 

7. Дайте визначення міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку. В чому полягає їх призначення? 

Завдання 2. 

Сформуйте аналітичну карту контрагента (клієнта): 

Найменування АБ ―Аврора‖ 

1.Код контрагента МФО  

2.Ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ)  

3.Резидентність (резидент)  

4.Код держави (Україна)  

5.Ознака інсайдера  

6.Інституційний сектор економіки  

7.Форма власності  

8.Галузь економіки  

9.Вид економічної діяльності  

Завдання 3. 

За наведеними залишками за бухгалтерськими рахунками складіть 

бухгалтерський звіт (тис. грн.): 

Кредити, отримані від НБУ – 27890; 

Вкладення в асоційовані компанії – 108; 

 Кошти у НБУ – 6300; 

Кредити, надані клієнтам – 106165;  

Акціонерний капітал – 20580; 

Нараховані доходи (за операціями з клієнтами) – 3500; 



 Резервний - фонд – 15420; 

Прибуток – 6500; 

Кошти клієнтів банку – 116330; 

Товарно-матеріальні цінності на складі та дебітори – 5730; 

 Кредити та депозити, отримані від інших банків – 48265;  

Цінні папери, що рефінансуються НБУ – 46731;  

Нараховані витрати (за операціями з банками) – 477;  

Цінні папери та акції, придбані банком – 892; 

Основні   засоби,   нематеріальні   активи та капітальні вкладення банку– 

1197; 

Резерви на покриття кредитних ризиків (за операціями з клієнтами) 

– 674; 

Кошти в інших банках – 37809;  

Інші активи – 7696. 

 

Завдання 4 

Необхідно дати правильну відповідь: 

1) Збільшення, 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: 

а) так; б) ні. 

2) Внески в статутний  капітал можуть здійснюватися лише в національній 
валюті: 

а) так; б) ні. 

3) Капітал банку включає основний і додатковий капітал: а) 

так; б) ні. 

4) Забороняється розміщення акцій серед засновників або інвесторів, 

відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за 

номінальну: 

а) так; б) ні. 

5) Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку 
не може бути менше 10 мільйонів євро. 

а) так; б) ні. 

 

Завдання 5. 

28  квітня  ц.  р.  ―Приватбанк‖  реалізував  1000  простих  акцій,  що попередньо 

були викуплені в акціонерів по 20 грн. за акцію. 

Необхідно зробити бухгалтерські проведення відповідно до цієї операції. 

 



 

Завдання 6. 

У зв’язку з інфляційними процесами банк здійснив індексацію акцій на загальну 

суму 200 000 грн. 

Необхідно зробити бухгалтерські проведення відповідно до цієї операції 

 

Завдання 7. 

В бухгалтерії банку операції з інкасації готівки було виявлено надлишок (фактична 

наявність 5300 грн., за супровідними відомостями і оприбутковано попередньо в 

касу 5000 грн., надлишок склав 300 грн.). 

Відобразити операції в обліку комерційного банку. 

 

Завдання 8. 

В бухгалтерії банку операції з інкасації готівки було виявлено недостачу (фактична 

наявність 2200грн., за супровідними відомостями і оприбутковано попередньо в 

касу 2300грн., недостача склала 100грн.). 

Відобразити операції в обліку комерційного банку. 

 

 

 
 

 


