
Порядок здійснення ревізії банківських операцій: 

Тема № 3. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських  операцій  

Лекція 4. Ревізія банківських операцій в національній та іноземній валютах 
 

План 

1. Ревізія банківських операцій у національній та іноземній валютах  

2. Перевірка правильності відкриття рахунків у банках 

3. Ревізія руху грошових коштів на рахунках у банках  

4. Ревізія операцій із короткостроковими векселями та фінансовими інвестиціями 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 21.10.2021 р. о 09.45 за 

допомогою Конференції Zoom 

1. Ревізія банківських операцій у національній та іноземній валютах. 
 

 

 

Усі операції з руху коштів на рахунках у банках здійснюються на підставі 

розрахункових документів (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, 

розрахункові чеки, акредитиви, векселі), форми яких затверджено НБУ. 

 

 Починаючи перевірку банківських операцій, ревізор спочатку з’ясовує, 

які рахунки відкрито підприємству чи організації в установах банку. 

 Ревізія здійснюється суцільним способом і розпочинається з перевірки 

дотримання порядку відкриття рахунків у банках і дослідження виписок за весь 

період, що підлягає ревізії, та прикладених до них документів підприємств- 

клієнтів. Насамперед визначають законність та обґрунтованість операцій і 

правильність віднесення затрат на відповідні рахунки. Особливу увагу ревізор 

звертає на правильність оприбуткування в касу грошей, одержаних із банку за 

чеками. Тому потрібно встановити відповідність номерів і сум використаних чеків 

корінцям книжок, а в разі виявлення анульованих чи зіпсованих чеків з’ясувати, чи 

є відмітка про це в корінцях. 

 Усі операції, відображені на розрахунковому рахунку, ревізор повинен 

зустрічно перевірити за відповідними журналами-ордерами, відомостями та 

документами кореспондуючого рахунка. 



 Ретельно перевіряють факти невідповідності дат одержання та 

оприбуткування грошей, недотримання порядкової нумерації ордерів, непогашення 

прикладених до них документів спеціальним штампом. 

 Виписка має бути завірена штампом і печаткою банку, підписами 

бухгалтера та контролера, а виправлення в ній підписує і скріплює гербовою 

печаткою головний бухгалтер або його заступник. 

 Якщо банківські операції не виправдані документами, слід встановити 

причину цього, а в банку – підставу операції. 

 При оплаті платіжних вимог безготівковим способом або за товарно- 

транспортними накладними слід переконатися в тому, що оплата здійснена за 

одержані товари або за ті, що перебувають у дорозі. 

 Звірка оборотів виписок з обліковими регістрами є обов’язковою, 

оскільки можливі випадки умисного зменшення або збільшення на одну й ту саму 

суму оборотів з дебету і кредиту рахунка. 

 За результатами ревізії складають проміжний акт, у якому вказуються 

пропозиції та заходи щодо запобігання виникненню зловживань у майбут- ньому. 

 

2. Перевірка правильності відкриття рахунків у банках. 

 

Перевірка правильності відкриття рахунків передбачає оцінку 

діяльності банку за такими основними напрямами: 

 перевірка наявності внутрішньобанківських положень щодо порядку 

відкриття рахунків та їх відповідність нормативним вимогам; 

 оцінка на відповідність вимогам законодавства поданих документів 

щодо відкриття рахунків в аналізованому періоді за різними клієнтами; 

 правильність відображення в обліку відкриття, закриття та 

переоформлення рахунків клієнтів; 

 правильність оформлення, підтвердження та зберігання карток зі 

зразками підписів і відбитка печатки клієнта; 

 перевірка на відповідність вимогам законодавства договорів на ведення 

рахунка; 

 склад, правильність оформлення, підтвердження та зберігання 

юридичних справ клієнтів. 

 

Основними матеріалами для перевірки правильності відкриття рахунків 

клієнтам є: юридичні справи з відкриття рахунків, книга реєстрації відкритих 

особових рахунків, перевірочні відомості, особові рахунки аналітичного 

обліку в розрізі балансових рахунків з обліку залучених коштів. До 

документів, що підлягають перевірці, належать положення про облікову 

політику банку, типові форми договорів на ведення різних рахунків і 

фактично укладені договори з різними контрагентами. Окрім перерахованих 

документів, у процесі перевірки знадобитися і додаткова інформація, 
наприклад, ділове листування, запити, протоколи засідань Ради банку та ін. 



Перед ревізією операцій на рахунках у банку стоять такі завдання: 

Фактичними джерелами ревізії операцій на рахунках банку є: 

Найбільш прийнятною для послідовного проведення перевірки з оцінки 

правильності відкриття в банках рахунків клієнтам є їх класифікація 

відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках України. 
 

3. Ревізія руху грошових коштів на рахунках у банках. 
 

 перевірка своєчасності, законності, достовірності операцій, відобра- 

жених на рахунках у банку після надходження і списання грошових коштів; 
 контроль за використанням грошових коштів суворо за цільовим 

призначенням; 

 контроль за своєчасністю надходження і перерахування коштів за 

розрахунками з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками, 

бюджетом, банками за позиками, з робітниками та службовцями із розрахунків 

за заробітною платою; 

 контроль за дотриманням правил та форм розрахунків із покупцями та 

замовниками; 

 контроль за законністю і правильністю операцій з іншими грошовими 

коштами. 
 

 виписки банку за відповідними рахунками (субрахунками) з додатками, 

що є підставою для проведення прибутково-видаткових операцій; 
 копії платіжних доручень, вимог-доручень, заяв на виставлення 

акредитива, книжки грошових та розрахункових чеків тощо; 

 книги аналітичного обліку інших грошових коштів; 
 журнал 1, відомості за рахунками 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші 

кошти», головна книга, баланс. 

 

Фінансовий контроль операцій на рахунках у банку починається з перевірки 

наявності всіх виписок банку за поточним рахунком і відповідності 

зазначених у них показників даним бухгалтерського обліку. При цьому 

виписки перевіряються у хронологічній послідовності для того, щоб 

з’ясувати, чи правильно перенесено залишок з попередньої виписки до 

наступної. 

Це найбільш трудомісткий процес контролю, бо здійснюється суцільно з усіх 

операцій. Тут застосовують такі методичні прийоми: 

• візуальна перевірка наявності документів; 
• нормативна перевірка на відповідність правилам оформлення банківських 

документів; 

• зустрічна перевірка в банках за підозри на їх недостовірність, а також при 

виявленні відсутності окремих виписок банків чи відповідних первинних 

документів до них; 

• арифметична перевірка на правильність установлення залишків, загальних 
оборотів за кожною випискою банку. 



Ревізор повинен перевірити, чи заповнено такі реквізити: 

Не менш важливо пересвідчитись у правильності відображення в обліку сум 

оборотів за дебетом і кредитом поточного рахунка. За умови якщо бухгал- 

терські проведення за банківськими операціями складено правильно, розбіж- 

ностей між залишками коштів і сумами оборотів за даними бухгалтерського 

обліку не може бути. Якщо є розбіжності, то ревізор уважно їх розглядає, 

щоб переконатися в тому, чи були зловживання при цьому з боку працівників 

бухгалтерії. 

Найважливішим та обов’язковим завданням ревізії операцій на рахунках в 

установі банку є перевірка достовірності виписок, які банк видає підприєм- 

ству, наявності штампів і підписів працівників установ банку на документах, 

що додаються. Ревізор перевіряє наявність усіх додатків до виписок, що 

засвідчують здійснення тієї чи іншої операції (платіжні доручення, платіжні 

вимоги-доручення, квитанції тощо). У тому випадку, якщо відсутні додатки, 

які підтверджують здійснені операції або у виписках є виправлення, 

підчищення, ревізор зобов’язаний взяти копії всіх документів в установі 

банку. 
 

4. Ревізія операцій із короткостроковими векселями та фінансовими 

інвестиціями. 
 

Під час перевірки вексельних операцій використовують такі облікові 

регістри: 

 платіжні документи; 

 аналітичні відомості по векселях виданих та отриманих; 
 журнали-ордери, головну книгу, баланс. 

 

Вексель – письмове боргове зобов’язання встановленої форми, що дає його 

власнику беззаперечне право після певного строку вимагати від боржника 

сплати зобов’язання. 

 

1. Найменування «Вексель». 

2. Проста і нічим не обумовлена обіцянка сплатити визначену суму. 
3. Зазначення строку платежу. 

4. Зазначення місця, в якому повинен здійснюватися платіж. 

5. Найменування юридичної особи, якій або за наказом кого платіж має 

бути здійснено. 

6. Дата і місяць складання векселя. 
7. Підпис того, хто видає вексель (векселедавець). 

 

Інвестиції – це всі види цінностей, які вкладаються безпосередньо в об’єкти 

підприємницької та іншої діяльності з метою одержання прибутку (доходів). 

Інвестиції здійснюються у вигляді: іноземної валюти, валютних цінностей, 

рухомого та нерухомого майна (будинків, споруд, обладнання), акцій, 

облігацій, авторських прав, прав на винаходи, торгових знаків тощо,   



Ревізор повинен перевірити: 

Джерелами фінансування інвестиційної діяльності є: 

пільгових банківських вкладів, паїв, прав користування землею, природними 

ресурсами. 
 

 дотримання порядку   державної   реєстрації   інвестицій.   Тут   
також важливо дослідити, як використовуються кошти, особливо цільові 
банківські вклади, акції та інші цінні папери, майно. Визначаються 
об’єкти та суб’єкти інвестиційної діяльності. Об’єктом інвестиційної 
діяльності може бути майно (основні фонди, оборотні кошти, цінні 
папери, майнові права); 

 достовірність джерел фінансування інвестицій. 
 

 власні фінансові ресурси інвесторів (прибуток, амортизаційні 
відрахування, грошові нагромадження, заощадження юридичних і 
фізичних осіб тощо); 

 позичені кошти інвесторів (банківські та бюджетні кредити, 

облігаційні займи тощо); 

 залучені кошти інвесторів (кошти від продажу акцій, пайові 

внески юридичних і фізичних осіб); 

 бюджетні інвестиційні асигнування тощо. 
 

 

 

 

Викладач: Пластун Н.І.  

VIBER: +380963731507  
e-mail: plastunnata81@gmail.com 
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