
ISSN 2222-2944. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. 2017. Ч. ІІІ. 

291 

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В УПРАВЛІННІ БАНКОМ 

Чібісова В.П. 

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету, м. Харків 
 

В умовах зростання напруженості й нестабільності економічного 

середовища й правил роботи фінансових ринків зростають вимоги до 

формування інформаційної й управлінської бази банківських та інших грошово-

кредитних установ. Облікова інформація стає основою операційного 

менеджменту у найближчій та довгостроковій перспективі [4, с. 392]. Тобто 

облікова політика банку відіграє значну роль у формуванні якісного управління 

й процесі прийняття управлінських рішень. Проблемами розробки, 

удосконалення облікової політики банків займається ряд науковців, серед них: 

А. С. Колєсніченко, Н. М. Побережна, Г. І. Спяк [1-4] та ін. При цьому ця тема 

залишається актуальною і нині. При вивченні даного поняття слід виділити 

методологічну роль, яку воно відіграє в процесі управління. В Законі України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та в Положенні 

НБУ про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України 

сфокусовано увагу саме на методологічній складовій облікової політики. Проте, 

доцільно виділити також специфіку облікової політики банку, що виражається 

через врахування способів організації ведення обліку в банківській чи 

фінансово-кредитній установі з огляду на конкретні умови її діяльності. 

Зважаючи на це, облікова політика кожного банку має містити опис не лише 

методологічних, але й методичних, організаційних, нормативно-правових 

аспектів реалізації облікового процесу окремих об’єктів або операцій [1]. У 

цьому контексті важливо удосконалювати управління за двома напрямами. По-

перше, необхідно оптимізувати структуру облікової політики банку. І, по-друге, 

доцільно удосконалювати методику її формування [4, с. 395]. Таким чином, 

ефективність системи управління банку на сучасному етапі розвитку ринкових 

відносин в значній мірі залежить від характеру побудови, ключових засад 

формування облікової політики та врахування особливостей систематизації і 

організації її методологічних, методичних, нормативно-правових та інших 

складових. 
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