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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Україна належить до країн з еконо-
мікою, що розвивається, і тому на її сталий 
розвиток значний вплив мають політичні та 
економічні ризики, наявні в країні. Майбутній 
економічний розвиток України значною мірою 
залежить від ефективності економічних, 
фінансових та монетарних заходів уряду, а 
також від змін у податковій, правовій, регуля-
тивній та політичній сферах.

Політична нестабільність, яка почалася в 
Україні у кінці 2013 р. і тривала аж до 2014–
2016 рр., привела до погіршення стану дер-
жавних фінансів, нестійкості фінансових рин-
ків, низької ліквідності на ринках капіталу, 
високої інфляції і різкого падіння курсу наці-
ональної валюти щодо основних іноземних 
валют.

На кінець 2016 р. офіційний курс гривні по 
щодо долара США становив 27,23 гривень за 
1 долар США порівняно з 24,00 гривень за 1 
долар США станом на 31 грудня 2015 р. [1]. 
Щоб обмежити подальшу девальвацію гривні, 
Національний банк України наклав низку 

обмежень на операції з іноземною валютою, 
таких як:

– заборона дострокового погашення кре-
дитів (позик), залучених українськими пози-
чальниками від нерезидентів; 

– обмеження щодо повернення за кордон 
дивідендів іноземним інвесторам;

– обов’язковий продаж 65% надходжень 
в Україну в іноземній валюті, отриманих із-за 
кордону;

– заборона повернення за кордон інозем-
ним інвесторам коштів, отриманих за операці-
ями з продажу цінних паперів українських емі-
тентів та корпоративних прав юридичних осіб.

Девальвація національної валюти ство-
рила тиск на індекс споживчих цін, Офіційний 
рівень інфляції в Україні станом на 2016 р. 
становив 12,4% (2015 р. – 43,3%) [2].

Діяльність вітчизняних банківських установ 
в умовах фінансової кризи висуває особливі 
вимоги до керівництва банківських установ, 
зокрема, до інформаційної бази управління 
банком. Облікова інформація є основою опе-
ративного управління та базою формування БУ
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стратегії і тактики розвитку банку в май-
бутньому. Кожен банк самостійно визначає 
організаційні, методичні та технічні аспекти 
формування облікової інформації шляхом 
розроблення та реалізації власної обліко-
вої політики. Таким чином, облікова політика 
банку впливає на якісні характеристики облі-
кової інформації та на якість управлінських 
рішень, що приймаються користувачами звіт-
ності.

Система управління банківської установи 
знаходиться у процесі постійного вдоскона-
лення та розвитку, використовуються новітні 
інструменти та технології, такі як бюджету-
вання, контролінг, стратегічне планування 
тощо. Але всі ці інструменти використовують 
фінансову інформацію, яка формується бух-
галтерською (фінансовою) службою банку. 
Принципи (правила) формування такої інфор-
мації і визначає облікова політика банку. Тому 
для менеджменту банку необхідним є чітке 
розуміння тих завдань, які має вирішувати 
облікова політика, та визначення її ролі в 
управлінні банківською установою.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання розроблення та реалізації облі-
кової політики знайшли своє відображення 
у працях низки вітчизняних науковців та 
практиків, зокрема М.Т. Білухи, А.А. Бойчук, 
Ф.Ф. Бутинця, А.М. Герасимовича, З.В. Гуцай-
люка, П.Є. Житного, Л.М. Кіндрацької, 
О.Г. Кореневої, О.Е. Кузьмінської, О.В. Мірош-
ниченко, Т.Г. Савченко, В.В. Сопка, В.Г. Швеця 
та інших.

Однак проблемні аспекти формування та 
реалізації облікової політики, що продикто-
вані поточними змінами чинного правового 
поля та змінами на фінансових ринках, потре-
бують дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження про-
цесу формування облікової політики в управ-
лінні банком та визначення напрямів його 
оптимізації в умовах нестійкого фінансового 
стану економіки України. Для досягнення 
поставленої мети потрібно:

– розглянути сутність поняття «облікова 
політика» та визначити її місце у системі 
управління банком;

– визначити напрями оптимізації структури 
облікової політики банку та охарактеризувати 
вплив зовнішніх чинників її формування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Бухгалтерський облік у банках пови-
нен забезпечувати своєчасне надання прав-
дивої порівняльної інформації про активи, 

зобов’язання, фінансовий стан та результати 
діяльності банку.

Повнота та достовірність операцій у сфері 
обліку забезпечуються обліковою політикою 
і внутрішніми процедурами банку, що про-
водяться відповідно до законодавства Укра-
їни, у тому числі нормативно-правових актів 
Національного банку України та міжнародних 
стандартів фінансової звітності [3, с. 7].

У Положенні НБУ про організацію бухгал-
терського обліку та звітності в банках Укра-
їни облікова політики виначена як сукупність 
принципів, методів і процедур, що викорис-
товуються банком для складання та подання 
фінансової звітності [3, с. 7].

Поняття «облікова політика» (accounting 
policies) у міжнародну практику обліку офі-
ційно було впроваджено в листопаді 1974 р. у 
зв’язку із прийняттям, а з 01.01.1975 р. – вве-
денням в дію Міжнародного стандарту бух-
галтерського обліку № 1 «Розкриття облікової 
політики» [4, c. 2]. В Україні поняття «облікова 
політика» з’явилося в бухгалтерській терміно-
логії на початку 90-х років ХХ ст. у результаті 
перекладу Міжнародних стандартів бухгал-
терського обліку. Потреба в цьому виникла у 
зв’язку з відмовою України від жорсткої дер-
жавної регламентації фінансової звітності та 
введенням національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку, адекватних міжна-
родним [5, с. 19]. 

За словами проф. Ф.Ф. Бутинця причинами 
появи облікової політики в ринкових умовах є:

– альтернативні варіанти щодо організації і 
ведення бухгалтерського обліку, передбачені 
законодавчими документами;

– розширення видів діяльності та органі-
заційно-правових форм суб’єктів господарю-
вання;

– зміна ролі бухгалтера в господарському 
житті підприємства від простого реєстратора 
господарських операцій до активного його 
учасника [6, с. 41].

Сьогодні продовжуються наукові дискусії 
про доцільність затвердження єдиної обліко-
вої політики та складання звітності для потреб 
управління підприємством. Думки вчених із 
цього питання часом кардинально проти-
лежні: від визнання їх необхідності до повного 
заперечення. Однак вже можна спостерігати, 
як активізуються процеси підготовки облікової 
політики, формування звітності, здійснення 
внутрішнього контролю. Менеджмент усвідо-
мив, що інформаційну систему, яка обслуго-
вує запити зовнішніх користувачів, необхідно 
розвантажити, коли управління установами 
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відчуває все гострішу потребу в додатковій 
інформації, в тому числі і планового харак-
теру, підготовленої спеціально для вирішення 
управлінських проблем, що пов’язано із запро-
вадженням системи інтегрованого обліку.

Облікова політика є елементом системи 
нормативного регулювання бухгалтерського 
обліку, а основна мета – забезпечити одер-
жання достовірної інформації про фінансовий 
стан установи, результати її діяльності, що 
є необхідним для всіх користувачів фінан-
сової звітності з метою прийняття відповід-
них рішень. Облікова політика є складником 
фінансової звітності та зазвичай формується 
відповідно вищими органами регулювання 
обліку та звітності через такі норми, як між-
народні стандарти бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності (МСБО і МСФЗ), дер-
жавні законодавчі норми – Закон про бухгал-
терський облік (Положення та Інструкції НБУ, 
накази про облікову політику).

Отже, облікова політика в загальному розу-
мінні – сукупність дій, спрямованих на раціо-
нальну організацію бухгалтерського обліку, 
зокрема щодо розподілу обов’язків і повно-
важень між працівниками, з метою отримання 
економічних вигід. По суті облікова політика 
бухгалтерського обліку спрямована на пошук 
раціональних шляхів зменшення наванта-
жень на облікових працівників щодо здій-
снення вибірки необхідних даних з облікової 
інформації та проведення відповідних розра-
хунків, забезпечення формування такої мето-
дики бухгалтерського обліку, яка б дала змогу 
зменшити навантаження на підприємство, 
уникнути помилок та убезпечила установу від 
штрафних санкцій за недостовірно відобра-
жену інформацію у звітності.

Міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності покликані узгодити, координувати різні 
системи бухгалтерського обліку та звітності з 
метою зіставності інформації, її зрозумілості 
у світовому масштабі. Бухгалтерський облік 
має на меті надання інформації внутрішнім та 
зовнішнім користувачам про фінансовий стан 
підприємства, результати його діяльності, рух 
грошових коштів та змін у власному капіталі. 
Користувачі інформації, розкритої у фінан-
совій звітності, мають повне право знати, за 
допомогою яких принципів, методів і проце-
дур складалась та чи інша стаття фінансової 
звітності. Задля цього кожна установа розро-
бляє власну облікову політику, яка повинна 
повністю регламентувати відображення всіх 
фактів господарської діяльності установи в 
бухгалтерському обліку. Саме облікова полі-

тика в парадигмі бухгалтерського обліку є 
інструментом, який забезпечує ефективність 
інформаційного зв’язку між суб’єктом госпо-
дарювання та користувачами фінансової звіт-
ності. Від того, наскільки добре продумана 
облікова політика установи, будуть залежати 
підсумкові показники фінансової звітності.

Міжнародні стандарти фінансової звіт-
ності визначають облікову політику як змогу 
скласти таку фінансову звітність, яка місти-
тиме доречну та достовірну інформацію про 
операції, інші події та умови, до яких вони 
застосовуються. Складання облікової полі-
тики відповідно до вимог МСФЗ починається 
з підготовки наказу (положення) про облікову 
політику підприємства. Облікову політику 
потрібно розробити так, щоб уся фінансова 
звітність відповідала всім вимогам кожного 
МСФЗ/МСБО, що застосовується. Відступ від 
вимог стандарту припустимий у вкрай винят-
кових ситуаціях, коли це необхідно, щоб забез-
печити достовірність фінансової звітності.

Підготовка фінансової звітності вимагає 
від керівництва формування суджень, оцінок 
та припущень, які впливають на балансову 
вартість активів та зобов’язань, доходів та 
витрат, відображених у звітності, та на роз-
криття інформації щодо умовних активів та 
зобов’язань. Незважаючи на те, що оцінки 
базуються на інформації, яка є у керівництва 
щодо поточних подій та обставин, фактичні 
результати можуть відрізнятися від цих оцінок 
залежно від різних припущень або умов.

Оцінки і пов’язані з ними припущення регу-
лярно переглядаються. Зміни в оцінках відо-
бражаються у тому періоді, в якому оцінка 
була переглянута, якщо зміна впливає лише 
на цей період, або в тому періоді, до якого 
належить зміна, і в майбутніх періодах, якщо 
зміна впливає як на поточні, так і на майбутні 
періоди. 

Фінансова звітність банківської установи 
формується на основі принципу історичної 
вартості, за винятком обліку об’єктів нерухо-
мості, які відображаються за переоціненою 
вартістю згідно з вимогами МСБО 16 «Осно-
вні засоби» та оцінки окремих фінансових 
інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінан-
сові інструменти: визнання та оцінка», а 
також стягнутої застави, відповідно до МСБО 
2 «Запаси», які відображаються за меншою із 
двох величин – собівартості та чистої вартості 
реалізації.

Суб’єкт господарювання має обирати та 
застосовувати свої облікові політики послі-
довно для подібних операцій, інших подій 
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або умов, якщо МСФЗ конкретно не вима-
гає або не дозволяє визначення категорій 
статей, для яких інші політики можуть бути 
доречними. Якщо МСФЗ вимагає або дозво-
ляє таке визначення категорій, варто обирати 
прийнятну облікову політику та послідовно 
застосовувати її до кожної категорії. Якщо в 
МСФЗ не встановлені жорсткі вимоги до пев-
них аспектів облікової політики, установа має 
самостійно розробити таку облікову політику, 
яка б забезпечила усі якісні характеристики 
інформації, яку наводять у фінансовій звіт-
ності. Основними якісними характеристи-
ками інформації є її зрозумілість, зіставність, 
доречність та достовірність.

У рамках складання та подання звітності 
елементами облікової політики можуть бути як 
окремі варіанти рішень і їх комбінації (регла-
ментовані в рамках державного регулювання 
бухгалтерського обліку), так і рішення нор-
мативного характеру, вироблені установою 
самостійно (визнання зменшення корисності 
фінансових активів банку, вплив змін кур-

сів валют на монетарні статті балансу банку, 
визначення впливу рівня інфляції на показ-
ники фінансової звітності установи).

Оснoвним зaвдaнням oблiкoвoї пoлiтики 
є зaбeзпeчeння opгaнiзaцiї бухгaлтepськoгo 
oблiку нa пiдпpиємствi як цiлiснoї систeми, 
яка має oхoплювaти всi aспeкти (елементи) 
oблiкoвoгo пpoцeсу – теоретичний, методич-
ний та opгaнiзaцiйний (рис. 1).

Досконало сформована облікова політика 
підприємства є одним із вагомих складників 
механізму управління діяльністю установи. 
Проте для прийняття управлінських рішень 
про облікову політику установи потрібно 
сформувати об’єктивну, достовірну, повну, 
зрозумілу та правдиву облікову інформа-
цію, яка би для зацікавлених користувачів 
(зовнішніх та внутрішніх) максимально роз-
кривала дані про фінансово-господарську 
діяльність банку. За допомогою сформованої 
облікової політики можна впливати на фінан-
сові результати та ефективність діяльності 
установи загалом.

Рис. 1. Аспекти облікової політики банківської установи

– принципи обліку;

– законодавчі акти;

–наукові положення;

– побудова інформаційної системи

– принципи та правила отримання
облікової інформації;
– правила оцінки;
–ведення рахунків;
– складання регістрів обліку та форм
звітності;
– проведення інвентаризації майна та 

зобов’язань

Теоретичний аспект Методологічний аспект

Організаційний аспект

АСПЕКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

– структура бухгалтерії;
– форми обліку;
– система обробки інформації;
– розроблення інструкцій, внутрішніх стандартів та положень ;
– організація внутрішнього контролю;
– спосіб ведення обліку;
– взаємодія бухгалтерії з іншими службами;
– послідовність проходження документів та їх обробка
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Під час фopмувaння oблiкoвoї пoлiтики 
oдним iз гoлoвних зaвдaнь є виoкpeмлeння 
тих фaктopiв, якi бiльшoю мipoю впливaють нa 
функцioнувaння гoспoдapчoї систeми. Тoму 
нa вибip i oбґpунтувaння oблiкoвoї пoлiтики 
пiдпpиємствa впливaє низка фaктopiв, як 
зовнішніх так і внутрішніх (pис. 2). 

Поряд із зовнішніми та внутрішніми фак-
торами, що впливають на формування облі-
кової політики, необхідно виділити спеці-
альні фактори, до яких належить технічне 
забезпечення та наявність ефективної сис-
теми інформаційного забезпечення банків-
ської установи. 

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

Pис. 2. Фaктopи, щo впливaють нa фopмувaння oблiкoвoї пoлiтики  
банківської установи

пiдпpиємствa впливaє низка фaктopiв, як зовнішніх так і внутрішніх (pис. 2). 
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Під час формування облікової політики 
необхідно використовувати проектні мате-
ріали бухгалтерського обліку, тобто графіки 
документообігу, посадові інструкції, проекти 
комп’ютеризованого обліку, плани щодо орга-
нізації бухгалтерського обліку. Згідно зі стан-
дартами бухгалтерського обліку облікова 
політика установи протягом року змінюватися 
не може, тому на початку року є можливість 
змінити облікову політику й описати зміни в 
наказі про облікову політику. 

Облікова політика може змінюватися, якщо 
зміна:

– вимагається нормативно-правовими 
актами Національного банку України, прийня-
тими відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності, та/або міжнародними 
стандартами фінансової звітності;

– приводить до того, що фінансові звіти 
надають достовірну та доречнішу інформацію 
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про вплив операцій, інших подій або умов на 
фінансовий стан, фінансові результати діяль-
ності або грошові потоки банку.

Не вважається зміною в обліковій політиці:
– нова облікова політика щодо операцій, 

які не є суттєвими;
– нова облікова політика щодо операцій, 

які відрізняються по суті від попередніх і не 
здійснювалися раніше.

Нова облікова політика застосовується до 
подій та операцій з часу їх виникнення.

Висновки з цього дослідження. Сьо-
годні облікова політика є складником сис-

теми управління банку, що формується 
відповідно до напрямів його діяльності. Гру-
пування організаційного, методологічного та 
технічного аспектів облікової політики дасть 
змогу установі банку оптимізувати струк-
туру Положення про облікову політику та 
чітко розмежувати права й обов’язки окре-
мих учасників облікового процесу. Під  час 
формування облікової політики банку керів-
ництву варто враховувати вплив зовнішніх 
факторів, зокрема соціально-економічні 
умови і тенденції розвитку економіки Укра-
їни і світу.
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