Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посіб. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. — К. :
ЦУЛ, 2009. — 520 с.

Зміст
Вступ
ТЕМА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ
Сутність банківської системи України
Порядок створення і ліцензування комерційного банку
Організація обліку в комерційних банках
Характеристика аналітичного обліку
Загальна характеристика синтетичного обліку
ТЕМА 2. ПЛАН РАХУНКІВ І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Об’єкти бухгалтерського обліку комерційних банків України
План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України та основні принципи його
побудови
Основні види фінансової звітності комерційних банків
Методика складання Балансу комерційних банків
Методика складання Звіту про фінансові результати
Методика складання Звіту про рух грошових коштів
Допоміжна фінансова звітність
ТЕМА 3. ОБЛІК РОЗРАХУНКОВО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙКОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Основи організація касової роботи комерційного банку
Касові операції у прибуткових касах
Основи обліку операцій видаткових кас
Інкасація грошової виручки в комеційних банках
Зберігання та облік цінностей і документів у грошових сховищах банку
Синтетичний облік касових операцій та основні правила проведення касових операцій
Ревізія цінностей
ТЕМА 4. ОБЛІК ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХБАНКІВ УКРАЇНИ
Визначення пасивних операцій банку, порядок та умови здійснення депозитних операцій
комерційного банку
Облік депозитних операцій
Облік довірчих операцій
ТЕМА 5. ОБЛІК АКТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Поняття про банківський кредит та його класифікація
Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій
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Облік операцій за овердрафтом
Облік операцій репо
Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів
Облік документарного акредитива
Принципи бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій
Облік застави
Методика аналізу кредитного ризику
ТЕМА 6. ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Сутність валютних операцій комерційного банку
Принципи ведення банками рахунків клієнтів у іноземній валюті
Неторговельні операції з валютними цінностями
Облік безготівкових міжнародних розрахунків
Облік експортно-імпортних операцій клієнтів
Інші валютні операції
ТЕМА 7. ОБЛІК СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Поняття про власний капітал у комерційних банках
Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку
ТЕМА 8. ОБЛІК ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Види податків, які сплачують комерційні банки
Облік податку на прибуток банків
Облік податку на додану вартість
Облік місцевих податків і зборів
Звітність з основних видів податків, зборів та внесків
ТЕМА 9. ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
Об’єкти обліку в складі доходів і витрат банку
Правила обліку доходів і витрат
Облік доходів і витрат банку
Облік операцій з розподілу чистого прибутку банку
Питання для самостійного опрацювання
Практичні завдання
Додатки (зразки первинних документів)
Нормативна література
Термінологічний словник
Список рекомендованої літератури
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