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Досліджено сутність облікової політики та визначено її роль в управ-
лінні банком. Запропоновано напрями оптимізації структури облікової по-
літики вітчизняних банківських установ. Обґрунтовано необхідність вра-
хування при розробці облікової політики банку чинників зовнішнього впливу.
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учетной политики отечественных банковских учреждений. Обоснована 
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Постановка	проблеми.	Діяльність вітчизняних банківських установ в 
умовах нестабільності фінансових ринків ставить особливі вимоги до служ-
би банківського менеджменту, зокрема, до інформаційної бази управління 
банком. Облікова інформація є основою оперативного управління та базою 
формування стратегії і тактики розвитку банку в майбутньому. Як відомо, 
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кожен банк самостійно, в межах чинного правового поля, визначає орга-
нізаційні та методичні аспекти формування облікової інформації шляхом 
розробки та реалізації власної облікової політики. Таким чином, облікова 
політика банку значною мірою визначає якісні характеристики облікової 
інформації і, відповідно, якість управлінських рішень, що приймаються.

Система банківського менеджменту знаходиться в процесі постійно-
го вдосконалення та розвитку. Як правило, мова йде про використання 
нових інструментів та технологій управління, таких як: економіко-мате-
матичне моделювання, VAR-методи, стратегічне планування, контролінг, 
бюджетування тощо. Спільним для усіх названих інструментів є те, що 
вони ґрунтуються на використанні фінансової інформації. Здебільшого це 
інформація, що формується всередині банку в системі фінансового обліку. 
“Правила” формування такої інформації і визначає облікова політика бан-
ку. У цьому зв’язку для керівництва установи важливим є чітке розуміння 
тих завдань, які має вирішувати облікова політика, та визначення її ролі в 
управлінні банківською установою.

Аналіз	останніх	досліджень	та	публікацій.	Питання розробки та ре-
алізації облікової політики знайшли своє відображення в працях низки 
віт чиз няних науковців та практиків, зокрема, М. Т. Білухи, А. А. Бойчук,  
Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича, З. В. Гуцайлюка, П. Є. Житного,  
Л. М. Кін драцької, О. Г. Кореневої, О. Е. Кузьмінської, О. В. Мірошничен-
ко, Т. Г. Савченко, В. В. Сопка, В. Г. Швеця та інших. Важливе значення 
мають та кож дисертаційні дослідження, присвячені вивченню проблем 
теорії і прак тики облікової політики [3] та формування і практичної реалі-
зації облікової політики банку [7].

Разом з тим проблемні аспекти удосконалення процедур формування 
та реалізації облікової політики відповідно до нових викликів і завдань 
банків, продиктованими змінами на фінансових ринках, сьогодні не є до 
кінця вивченими.

Мета	і	завдання	дослідження.	Метою статті є дослідження місця та 
ролі облікової політики в управлінні банком та визначення напрямів її 
оптимізації в умовах нестабільності фінансових ринків. Для досягнення 
поставленої мети в роботі визначено такі завдання:

– конкретизувати сутність дефініції “облікова політика” та визначити її 
місце в системі управління банком;

– обґрунтувати напрями оптимізації структури облікової політики банку 
та охарактеризувати вплив зовнішніх чинників на методику її формування. 

Виклад	основного	матеріалу.	В Положенні НБУ про організацію бух-
галтерського обліку та звітності в банках України облікова політики ви-
значена як сукупність принципів, методів і процедур, що використовують-
ся банком для складання та подання фінансової звітності [2, с. 7].

Облікова політика відображає особливості організації та ведення бух-
галтерського обліку конкретної установи банку та є основою для скла-
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дання фінансової звітності установи. Вона визначає єдині методологічні 
підходи до побудови та організації бухгалтерського обліку в банку, прин-
ципи обліку статей звітності, єдині методи оцінки активів, зобов’язань та 
капіталу банку, порядок відображення в обліку операцій, які впливають 
на фінансовий стан установи, єдине тлумачення та розуміння стратегічних 
напрямів розвитку облікової системи банку та самої банківської установи. 
Загалом, облікова політика визначає як форми та методи ведення обліку, 
так і, певною мірою, фінансові результати діяльності банку. 

Цілями облікової політики є повне та своєчасне відображення операцій 
банку за рахунками бухгалтерського обліку, складання та подання звіт-
ності, організація операційної діяльності, документування та документо-
обігу, внутрішньобанківського контролю, а також визначення регламен-
ту відносин з питань обліку безпосередньо всередині банку, між банком, 
НБУ та іншими державними органами, а також між банком та іншими 
користувачами облікової інформації установи. Відповідно, облікова по-
літика призначена як для працівників банку, які ведуть облік та складають 
звітність, так і для користувачів облікової інформації та звітності з метою 
розуміння принципів, на підставі яких формується звітна інформація, та 
повного розуміння змісту показників фінансової звітності.

Дослідження сутності облікової політики банку дає підстави ствер-
джувати, що сьогодні облікова політика є важливим складовим елементом 
облікової системи банку як в методологічному, так і в організаційному ас-
пекті. Методологічний аспект облікової політики чітко визначений і на за-
конодавчому рівні. В Законі України “Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні” облікова політика визначена як “… сукупність 
принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 
складання та подання фінансової звітності” [1, с. 2]. Як бачимо, і в Зако-
ні України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 
і в Положенні НБУ про організацію бухгалтерського обліку та звітності 
в банках України основний акцент зроблено на методологічну складову 
облікової політики, однак облікова політика містить також способи орга-
нізації ведення обліку в установі банку з урахуванням конкретних умов її 
діяльності. Таким чином, наведені визначення такої дефініції є дещо зву-
женими через акцентування уваги лише на складанні фінансової звітності 
і, на нашу думку, потребують уточнення та конкретизації через включен-
ня сегменту організації фінансового обліку в банках, який є невід’ємною 
складовою облікової політики установи. 

Ми розділяємо думку низка авторів [6; 7], які на підставі критичної 
оцінки змісту та суті облікової політики банку, пропонують визнати її 
також як складову системи управління банком, зокрема, організації ін-
формаційного забезпечення банківського менеджменту. На нашу думку, 
надзвичайно важливим є визнання облікової політики, облікових проце-
дур невід’ємними елементами системи управління банком, оскільки без 
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інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень є немож-
ливим у принципі. 

Як уже зазначалося, облікова політика конкретного банку повинна міс-
тити опис методологічних, методичних та організаційних аспектів ведення 
обліку окремих об’єктів чи операцій. З позицій її оптимізації в контексті 
вимог, що ставляться системою управління банком, важливо, на нашу дум-
ку, виділити два аспекти: оптимізація структури облікової політики та вдо-
сконалення методики її формування (змісту облікової політики установи).

Чинна законодавчо-нормативна база, що регламентує бухгалтерський 
облік в банках України, не містить опису структури облікової політики 
банку, що не дає змоги однозначно трактувати її окремі складові елементи 
(розділи). 

Згідно з Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звіт-
ності в банках України банки висвітлюють обрану ними облікову політику 
шляхом опису принципів обліку окремих статей, методів їх оцінки та фак-
тів, що стосуються змін в обліковій політиці. Аналіз практики формуван-
ня облікової політики окремих вітчизняних банків, що діє, засвідчує різні 
підходи банківських установ до структури облікової політики конкретно-
го банку. Окремі банківські установи виокремлюють в Положенні про об-
лікову політику за розділами загальні принципи бухгалтерського обліку, 
методи оцінки активів і зобов’язань банку, організацію та методику обліку 
окремих банківських операцій чи статей балансу. На нашу думку, значно 
ефективнішим є підхід, згідно з яким у Положенні про облікову політику 
установи банку розмежовані загальні положення (принципи обліку, визна-
ння окремих статей балансу, їх оцінка), організаційний, методологічний та 
технічний аспекти облікової політики (рисунок 1).

Такий підхід до формування структури облікової політики банку дасть 
змогу висвітлити в одному документі усі складові елементи облікової по-
літики, систематизувати і впорядкувати їх, зробити дане Положення мак-
симально доступним, прозорим і зрозумілим для безпосередніх виконав-
ців – працівників банку.

Як відомо, облікова політика формується і затверджується керівником 
установи банку на кожен календарний рік. За змістом складові елементи 
облікової політики повинні містити опис її основних положень з ураху-
вання низки чинників функціонування установи банку в поточному пері-
оді. Ми розділяємо думку П. Житного щодо доцільності поділу чинників 
впливу на банківську установу, які необхідно враховувати при розробці 
облікової політики, за сферою їх формування на внутрішні, що виника-
ють всередині банку, та зовнішні, що діють на макрорівні (загальна еконо-
мічна ситуація в країні, стан вітчизняного і світового фінансових ринків, 
конкурентне середовище тощо) [5, с. 22]. Важливо своєчасно, на стадії 
формування облікової політики, врахувати вплив зовнішніх та внутріш-
ніх чинників на діяльність банківської установи. Чинники зовнішнього 
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середо вища в умовах нестабільності фінансових ринків переважно мають 
якісні характеристики. Їх вплив на діяльність банку як суб’єкта ринку не-
можливо усунути, проте можна врахувати через кількісні показники, що 
формуються в обліковій системі банку на підставі розробленої ним об-
лікової політики.
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Рис.	1.	Структура	Положення	про	облікову	політику	банку

В умовах швидких змін на фінансових ринках важливо відобразити на-
слідки цих змін у фінансовій звітності установи банку і, відповідно, перед-
бачити можливість такого відображення в окремих положеннях облікової 
політики установи. Мова йде, зокрема, про методичні аспекти визнання 
зменшення корисності фінансових активів банку, політику переоцінки, 
вплив змін курсів валют на монетарні статті балансу банку, визначення 
впливу рівня інфляції на показники фінансової звітності установи тощо.
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Висновки.	Сьогодні облікова політика є значимою складовою систе-
ми управління банку, що підпорядкована цілям його діяльності. Оптимі-
зація структури Положення про облікову політику банківської установи, 
шляхом виокремлення її організаційного, методологічного та технічно-
го аспектів, дасть змогу установі банку вирішити одночасно дві важливі 
проблеми: розкрити усі ключові аспекти облікової політики в одному до-
кументі, систематизувати і впорядкувати їх та чітко розмежувати права і 
обов’язки окремих учасників облікового процесу. При цьому необхідно 
в процесі формування облікової політики банку врахувати вплив низки 
зовнішніх чинників, зокрема, стану і тенденцій розвитку вітчизняного та 
світового фінансових ринків.
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