
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ПРЕДМЕТУ 

 «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ БАНКУ» 

 

1. Міжнародні стандарти бухгалтерської звітності як орієнтир 

гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку. 

2. Бухгалтерський облік як складова інформаційної системи банку. 

3. Принципи організації бухгалтерського обліку в банках України. 

4. Власний капітал банку: суть, значення та структура. 

5. Бухгалтерський облік капіталу банку. 

6. Облік операцій з формування фондів та резервів банку за рахунок 

нерозподіленого прибутку. 

7. Система безготівкових розрахунків в Україні. Принципи організації 

безготівкових розрахунків. 

8. Загальні правила документообігу та вимоги щодо оформлення 

розрахункових документів. 

9. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень та платіжних 

вимог-доручень. 

10. Облік розрахунків із застосуванням розрахункових чеків. 

11. Облік розрахунків за акредитивами. 

12. Облік безготівкових розрахунків з використанням банківської 

платіжної картки. 

13. Облік розрахунків платіжними вимогами в разі здійснення примусового 

списання (стягнення) коштів. 

14. Загальна характеристика касових операцій банку. 

15. Вимоги до оформлення касових документів. 

16. Облік грошових коштів банку. 

17. Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна 

характеристика. 

18. Правила бухгалтерського обліку вкладних (депозитних) операцій у 

банках України. 

19. Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів). 

20. Облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами. 

21. Бухгалтерський облік розміщених вкладів (депозитів). 

 22.Бухгалтерський облік формування і використання спеціальних резервів 

на покриття можливих втрат за розміщеними вкладами (депозитами).  

      23. Характеристика кредитних операцій. 

24.Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій. 

     25. Облік фінансового лізингу. 



      26. Порядок формування резервів на покриття можливих збитків від 

кредитних операцій. 

       27.Облік резервів під кредитні ризики. 

       28.  Теоретичні засади класифікації портфеля цінних паперів банку. 

       29. Загальні принципи оцінки та обліку вкладень банку в цінні папери. 

       30. Облік вкладень банку в цінні папери в торговому портфелі. 

       31.Загальні правила відображення в обліку операцій банку в іноземній 

валюті. 

       32.Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для 

власних потреб. 

       33.Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням 

клієнтів. 

       34.Облік переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті та 

банківських металах. 

       35. Класифікація основних засобів та нематеріальних активів та їх вартісна 

оцінка. 

      36.Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів. 

      37. Класифікація доходів та витрат банку. 

      38.Основні правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банку. 

      39. Характеристика фінансової звітності. 

      40.Елементи фінансової звітності. 

      41.Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності банків. 

      42. Мета складання, структура і зміст показників звіту баланс. 

      43.Мета складання, структура і зміст показників звіту про фінансові 

результати банку. 

      44.Мета складання, структура і зміст показників звіту про рух грошових 

коштів. 

      45.Мета складання, структура і зміст показників звіту про власний капітал. 

      46.Примітки до фінансових звітів банку. 

 


