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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

  

10.30 – 10.40 

Відкриття пленарного засідання, вітальне слово президента 

Вінницького національного аграрного університету 
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КАЛЕТНІК Григорій Миколайович, доктор економічних 
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Вінницького національного аграрного університету, 
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ГОНЧАРУК Інна Вікторівна, кандидат економічних наук, 

доцент, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 
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ЛАЗАРИШИНА Інна Дмитрівна – доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри статистики та 

економічного аналізу Національного університету 

біоресурсів та природокористування України, м. Київ 

(он-лайн включення) 

  



12.10-12.15 

«Облікове забезпечення управління ризиками діяльності 

підприємства» 

ВИГІВСЬКА Ірина Миколаївна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри обліку і аудиту Житомирського 

державного технологічного університету, м. Житомир 

  

12.15-12.20 

«Внутрішній аудит в корпоративному управлінні» 

ГУЦАЛЕНКО Любов Василівна, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю 

Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця 

  

12.20-12.25 

«Науково-методичне забезпечення зростання 

інноваційного потенціалу підприємств: обліково-

правовий аспект» 

СТОЛЯРЧУК Надія Миколаївна, кандидат економічних 

наук, старший науковий співробітник відділу організації 

наукових досліджень та інноваційного розвитку, Голова Ради 

молодих вчених Національного наукового центру «Інститут 

аграрної економіки», м. Київ 

  

12.25-12.30 

«Способи захисту економічної конкуренції 

Антимонопольним комітетом України» 

СЛОБОДЯНЮК Микола Володимирович, Голова 

Вінницького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України, м. Вінниця 

  

12.30-12.35 

«Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності в державному секторі» 

ПАВЛИШЕН Віталій Сергійович, головний бухгалтер, 

начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та 

фінансового забезпечення Департаменту агропромислового 

розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької 

обласної державної адміністрації, м. Вінниця 

  

12.35-12.40 

«Критерії оцінки аудиторських доказів» 

МАНЬКО Надія Федорівна, Уповноважений представник 

Аудиторської палати України у Вінницькій області, 

сертифікований аудитор, директор ТОВ «Аудиторська фірма 

«Надійність», м. Вінниця 

  



12.40-12.45 

«Оподаткування багатства: світова практика та реалії 

України» 

БІЛЕЦЬКА Наталія Вікторівна – кандидат економічних 

наук, доцент кафедри оподаткування фінансів і 

підприємництва,  проректор з навчально-педагогічної роботи 

Вінницького інституту конструювання одягу і 

підприємництва, м. Вінниця 

  

12.45-12.50 

«Розвиток аналізу заборгованості підприємства в системі 

антикризового управління» 

МУЛИК Тетяна Олексіївна – кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики Вінницького 

національного аграрного університету, м. Вінниця 

  

12.50-12.55 

«Оцінка кредитоспроможності підприємства-позичальника 

на основі показників фінансової звітності» 

КОЦЕРУБА Наталія Василівна – кандидат економічних 

наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Вінницького 

торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету, 

м. Вінниця 

  

12.55-13.00 

«Облікова інформація: сутність, класифікація, якісні 

характеристики»  

ПОДОЛЯНЧУК Олена Анатоліївна – кандидат економічних 

наук, доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в 

галузях економіки Вінницького національного аграрного 

університету, м. Вінниця 

 
 



СЕКЦІЯ 1 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНУ ОБЛІКУ І 

ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

(ауд. 1304) 

 

Керівник секції: Гудзенко Наталія Миколаївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях 

економіки Вінницького національного аграрного університету 

 

 

Плахтій Тетяна Федорівна, доктор економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Екологічний податок: облік та оподаткування» 

Гудзенко Наталія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки  

«Реорганізація та санація банківських установ як об’єкт облікового 

відображення»  

Китайчук Тетяна Геннадіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки  

«Проблеми обліку власного капіталу в бюджетних установах» 

Коваль Любов Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку  

«Історичний розвиток обліку як науки» 

Коваль Олена Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

бухгалтерського обліку 

«Методика побудови окремого обліку генетично модифікованих біологічних 

активів» 

Корпанюк Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки  

«Процедура реєстрації комерційних банків України» 

Бурко Катерина Володимирівна, асистент кафедри бухгалтерського обліку 

«Особливості застосування методів обліку витрат в сільськогосподарських 

підприємствах» 

Алєксєєнко Світлана Антонівна, викладач Немирівського коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ 

«Соціальна політика підприємства та основні завдання облікового 

забезпечення її управління» 



Буряк Галина Павлівна, викладач економічних дисциплін Немирівського 

коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ  

«Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: 

зміни в  організації фінансового обліку»  

Омелько Мар’яна Анатоліївна, асистент кафедри обліку та оподаткування   

«Аспекти обліку та документального оформлення операцій з 

хлібопродуктами на підприємствах галузі» 

Андрійченко Олександр Сергійович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Недоліки обліку дебіторської заборгованості на підприємствах України» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль О.В.) 

Бацюровська Вікторія Василівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості формування та обліку власного капіталу в товариствах з 

обмеженою відповідальністю» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Іщенко Я.П.) 

Білас Роман Васильович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організація первинного відображення обліку трудових ресурсів»  

(науковий керівник д.е.н., професор Правдюк Н.Л.) 

 Болехівська Вікторія Вадимівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості обліку цільового фінансування розпорядників бюджетних 

коштів» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Китайчук Т.Г.) 

Ваколюк Руслан Анатолійович, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Амортизація необоротних активів: особливості нарахування та організації 

обліку» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Любар О.О.) 

Власюк Степан Миколайович, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Система обліку суб’єктів малого підприємництва» 

(науковий керівник д.е.н., доцент Плахтій Т.Ф.) 

Гордієнко Вікторія Вікторівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Китайчук Т.Г.) 

Гула Ірина Ігорівна, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Методика обліку власного капіталу» 

(науковий керівник д.е.н., доцент Плахтій Т.Ф.) 

Григораш Марина Василівна, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Особливості обліку та аналізу витрат діяльності підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль Н.І.) 

Глухенька Марина Юріївна, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Облік і аудит основних засобів: сутність та особливості» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль Н.І.) 



Долгій Тетяна Миколаївна, магістр факультету обліку та аудиту 

 «Особливості облікового відображення зовнішньоекономічних операцій» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Гудзенко Н.М.) 

Заболотчук Алла В’ячеславівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організація та особливості обліку фінансових результатів» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Гудзенко Н.М.) 

Каправа Ольга Сергіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Сучасні підходи до вдосконалення обліку оплати праці» 

(науковий керівник д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.) 

Ковальчук Ірина Віталіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організація обліку довгострокових інвестицій та джерел їх фінансування» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Любар О.О.) 

Колісник Юлія Сергіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік заробітної плати в садівництві» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Подолянчук О.А.) 

Колтунов Сергій Русланович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості організації обліку в фінансово-кредитних установах» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Корпанюк Т.М.) 

Плахотнюк Іванна Олександрівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Економічна сутність грошових коштів та порядок документування» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Подолянчук О.А.) 

Стаднік Анастасія Федорівна,  магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік грошових коштів підприємств» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль Л.В.) 

Сидоренко Ірина Миколаївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Розрахунки з контрагентами по товарних операціях як об’єкт обліку та 

контролю» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Любар О.О.) 

Цуркан Анна Олегівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік кредитних операцій комерційних банків» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Корпанюк Т.М.) 

Харчук Руслан Олегович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Проблеми теорії обліку оборотних активів підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Коваль О.В.) 

Юсупова Богдана Владиславівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облікова політика як фактор організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Іщенко Я.П.) 

 



СЕКЦІЯ 2 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОНТРОЛЮ  

ТА АНАЛІЗУ 

 (ауд. 1206) 

 

Керівник секції: Шевчук Олена Дмитрівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри аудиту та державного контролю Вінницького 

національного аграрного університету 

 

Фабіянська Вікторія Юхимівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри аудиту та державного контролю 

«Розвиток незалежного аудиту в Україні в контексті наближення до 

законодавства ЄС» 

Федоришина Лідія Іванівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри 

аналізу та статистики 

«Напрямки удосконалення аналізу дебіторської заборгованості підприєм-

ства» 

Чудак Ліна Анатоліївна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри аудиту та державного контролю  

«Особливості оподаткування і контролю підприємств агропромислового 

виробництва» 

Шевчук Олена Дмитрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

аудиту та державного контролю 

«Особливості здійснення державного фінансового аудиту вітчизняними 

контролюючими органами» 

Козаченко Анна Юріївна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри аудиту та державного контролю 

«Організація внутрішньогосподарського контролю в системі управління 

науково-дослідних установ» 

Мулик Ярославна Ігорівна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри аудиту та державного контролю  

«Стан та вдосконалення контролю за діяльністю матеріально-відповідальних 

осіб» 

Шевчук Наталія Станіславівна, завідувач заочного відділення, викладач 

кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу, 

м. Кам’янець-Подільський 

«Інтегрована звітність як нова парадигма корпоративної звітності» 



Карпишин Юрій Анатолійович, аспірант, Житомирський національний 

агроекологічний університет, м. Житомир 

«Особливості оподаткування аграрного бізнесу» 

Асмоловська Тетяна Володимирівна, викладач Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного 

університету, асистент кафедри аудиту та державного контролю 

«Внутрішній аудит в системі управління підприємством» 

Папуша Ксенія Федорівна, викладач вищої категорії Могилів-Подільського 

технолого-економічного коледжу Вінницького національного аграрного 

університету 

«Основні проблеми аналізу та оцінки фінансового стану вітчизняних 

підприємств» 

Домбровська Валентина Вадимівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Сучасний стан та перспективи розвитку аналізу земельних ресурсів» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Мулик Т.О.) 

Бельдій Альона Михайлівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Комп’ютерний аудит в Україні за вимогами Європейського Союзу» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 

Бондаренко Микола Сергійович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аналіз конкурентноспроможності підприємств в системі управління» 

(науковий керівник д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.)  

Ващілова Наталія Василівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Якість проведення аудиту фінансової звітності» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 

Гайдамака Максим Ігорович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Пасиви як джерело доходів підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Петриченко О.А.) 

Гуменюк Олег Васильович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік і контроль виробничих запасів підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Здирко Н.Г.) 

Качинський Олег Станіславович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облік і аудит власного капіталу сільськогосподарського підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 

Кисляк Маргарита Романівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аналіз чисельності, складу та руху трудових ресурсів» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Петриченко О.А.) 

Колісник Аліна Вікторівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аудит фінансової стійкості та платоспроможності підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 



Колісник Ольга Олегівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Організаційні підходи до аудиту фінансової звітності, що становить 

суспільний інтерес» 

(науковий керівник д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.) 

Огородник Аліса Олегівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Обліково-методичні та контрольні аспекти бухгалтерського обліку 

розрахунків за виплатами працівникам в бюджетних установах» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 

Пащенко Наталія Василівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Методика контролю операцій за розрахунками з постачальниками та 

підрядниками» 

(науковий керівник д.е.н., професор Гуцаленко Л.В.) 

Романович Людмила Андріївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аналіз забезпечення та ефективності використання основних засобів 

підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Мулик Т.О.) 

Рутковський Павло Володимирович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Аудит платіжних засобів та фінансової стійкості підприємства» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 

Сільченко Тарас Вікторович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості організації обліку фінансових інвестицій» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Петриченко О.А.) 

Ставничий Руслан Сергійович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Контроль і ревізія витрат на виробництво» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Шевчук О.Д.) 

Франчук Тарас Васильович, магістр факультету обліку та аудиту 

«Методика оцінки внутрішнього контролю в системі зовнішнього аудиту» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Фабіянська В.Ю.) 

Цуркан Анна Олегівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Регулювання якості аудиторських послуг в Україні» 

(науковий керівник к.е.н., старший викладач Мулик Я.І.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦІЯ 3 

 

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

(ауд. 1306) 

 

Керівник секції: Петриченко Олександр Анатолійович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри аналізу та статистики Вінницького 

національного аграрного університету 

 

Іщенко Яна Петрівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку 

та оподаткування в галузях економіки  

«Включення прав користування землями сільськогосподарського 

призначення до господарського обороту підприємств-користувачів: причини 

протидії» 

Коваль Наталія Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Особливості управлінського обліку в банках» 

Любар Оксана Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку  

«Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством аграрного сектору 

економіки» 

Петриченко Олександр Анатолійович, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри аналізу та статистики  

«Інформаційно-аналітичне забезпечення виробництва молока в Україні: 

сучасний стан та перспективи» 

Томчук Олена Феліксівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

аналізу та статистики   

«Аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю 

підприємства» 

Фостолович Валентина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Інформаційні ресурси в системі управління сучасним бізнесом» 

Правдюк Марина Володимирівна, кандидат економічних наук, старший 

викладач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки 

«Витрати на біологічні перетворення  у тваринництві : особливості 

облікового забезпечення управління» 



Томашук Інна Вікторівна, асистент кафедри аналізу та статистики 

«Підприємницька діяльність в аграрному секторі як середовище формування 

потенціалу виробництва біопалива» 

Дячок Іван Йосипович, викладач Чернятинського коледжу Вінницького 

національного аграрного університету 

«Аналітичне забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств : 

стан та перспективи розвитку»  

Машевська Анжеліка Анатоліївна, асистент кафедри бухгалтерського 

обліку, аспірант  (науковий керівник к.е.н., доцент Томчук О.Ф.) 

«Сутність та значення заробітної плати» 

Новотна Надія Миколаївна, асистент кафедри обліку та оподаткування в 

галузях економіки  

«Дебіторська заборгованість: проблемні питання щодо її виникнення та 

списання» 

Авдєєва Юлія Максимівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Сутність та значення діагностики в системі управління підприємством»  

(науковий керівник к.е.н., доцент Мулик Т.О.) 

Вангела Яна Олександрівна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Облікове забезпечення управління доходами підприємства від реалізації» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Лепетан І.М.) 

Діякончук Інна Олексіївна, магістр факультету обліку та аудиту 

«Особливості організації обліку інвестиційної нерухомості та її ефективного 

управління» 

(науковий керівник к.е.н., доцент Іщенко Я.П.) 

Коновалов Віктор Олексійович, магістр факультету обліку та аудиту 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ 

Розвиток банку в ринкових умовах визначають стратегічними цілями та 

завданнями. На сьогодні у зв’язку зі змінами, які відбуваються як у 

внутрішньому, так і в зовнішньому середовищах, банку для реалізації стратегії 

необхідно постійно коригувати свою поведінку на ринку та створити гнучку, 

адаптивну систему управління, що є одним із вирішальних факторів 

прибутковості та конкурентоспроможності. Механізми управління 

змінюються і зростають вимоги до облікової інформації, насамперед 

підвищення її гнучкості, аналітичності, об’єктивності та оперативності. Тому 

надійним інструментом підвищення ефективності діяльності та управління 

банком є організація управлінського обліку на таких методологічних засадах, 

що забезпечують формування своєчасної, точної, деталізованої інформації 

корисної для прийняття управлінських рішень як при здійсненні поточної 

діяльності, так і діяльності, пов’язаної з майбутнім. 

Фінансові потрясіння та економічні перетворення в Україні 

передбачають наявність гнучкої, пристосованої до ринкових умов системи 

управління банками. Сьогодні менеджмент банку та потенційні інвестори не 

бажають обмежуватися лише інформацією, яка традиційно відображається у 

фінансовій звітності банківських установ.  

Управлінський облік є системою обліку, планування, контролю, аналізу 

даних про витрати і результати діяльності в розрізі необхідних для управління 

об’єктів, оперативного прийняття на даній основі різних управлінських рішень 

з метою оптимізації фінансових результатів діяльності банку.  

Управлінський облік виступає важливою складовою бухгалтерського 

обліку банку та має суттєві особливості у порівнянні з фінансовим та 

податковим обліком (рис. 1).  

Виокремлення управлінського обліку в окрему підсистему обумовлено 

тим, що для управління банку необхідна більш детальна інформація, ніж та, 

яка вимагається зовнішніми користувачами; часто внутрішня інформація для 

зручності користування повинна бути представлена в іншому розрізі, 

наприклад структура управлінського балансу може відрізняться від Плану 

рахунків бухгалтерського обліку банків України; часто з метою оптимізації 

цілей оподаткування або для того щоб вкластися у нормативи НБУ, дані надані 

зовнішнім користувачам не зовсім адекватно відображають реальну діяльність 

банку. 

Для задоволення вимогам користувачів система управлінського обліку 

банку повинна відповідати наступним вимогам: послідовність – рахунки і 

записи послідовно повинні розвиватися відповідно до одних принципів і 

правил від періоду до періоду; надійність – структура і представлення записів 



і звітів повинні надавати ясну картину стану справ у банку, користувачі даних 

повинні бути впевнені у їх достовірності; співставність – записи, які 

здійснюються різноманітними організаціями, повинні відповідати загальним 

правилам і методиці; релевантність – система обліку повинна забезпечувати 

корисною інформацію тих користувачів, яким необхідно знати фінансовий 

стан банку. 

 

 

Рис. 1. Особливості системи управлінського обліку банку 

Ефективність процесу прийняття оперативних і обґрунтованим рішень в 

умовах кризи сильно залежить не лише від повноти і якості даних, але і від 



можливостей системи зі створення звітів і додатків різних типів для надання 

інформації користувачам у найзручнішій формі фінансової звітності.  

Система управлінського обліку в кожному банку унікальна, оскільки 

враховує специфіку його діяльності, дає можливість підвищити 

контрольованість і керованість управління, що сприятиме досягненню 

поставлених цілей: 

- стратегічних – оцінки ефективності стратегії управління за такими 

аспектами як ринкова позиція, конкурентоспроможність, прибутковість, 

управління ресурсами, інновації тощо; 

- тактичних – удосконалення якості розпорядження ресурсами за 

визначеними сегментами ринку, групами клієнтів та банківськими 

продуктами; 

- оперативних – планування, контролю, прийняття управлінських рішень 

як в цілому по банку, так і для окремих бізнес-одиниць або центрів 

відповідальності, що взаємоузгоджує їхню діяльність, спрямовану на 

досягнення стратегічних цілей банку. Для досягнення поставлених цілей 

система управлінського обліку повинна враховувати загальні напрями 

розвитку банку, стан фінансового обліку, аналізу, планування та контролю 

щоб впливати на об’єкти управління через взаємозв’язок функцій, які 

утворюють замкнутий цикл управління банком. 

Особливістю управлінського обліку є те, що замість суто процедурних 

обліково-аналітичних завдань ставиться нове – забезпечити потреби 

користувачів в інформації для різних груп користувачів.  

Управлінський облік включає певні прийоми і методи, сукупність яких 

забезпечує управлінців необхідною інформацією про результати діяльності 

банку і наслідки прийняття рішень. По суті, управлінським обліком 

вважається частина системи бухгалтерського обліку, яка задовольняє потреби 

управління в оперативній, змістовній інформації, що сприяє формуванню 

реальних умов для аналізу окремих об’єктів і процесів, обґрунтування 

управлінських рішень та контролю за їх виконанням. 

Функції, які виконує управлінський облік, мають тісно взаємодіяти з 

функціями управління (табл. 1). 

У зв’язку зі зростанням конкуренції між банками та застосуванням 

сучасних технологій, управлінський облік у банку постійно удосконалюється: 

розширюються його функції, збільшується обсяг задач, що вирішуються, 

різноманітними стають методи тощо. До активного пошуку ефективних 

методів ведення та організації управлінського обліку спонукають такі 

причини:  

- ускладнюється система управління, запроваджуються нові банківські 

продукти та послуги; 

- з’являються нові вимоги до інформації, яка надається керівництву 

банку;  

- зростають обсяги інформації, що потребує навиків щодо її пошуку та 

оперативного аналізу, контролю й прийняття управлінських рішень;  

- застосовуються нові підходи до калькуляції собівартості, підрахунку 



фінансових результатів тощо. 

Таблиця 1 

Основні функції управлінського обліку 

 

Система управління банком є складним і комплексним процесом, і тому 

система обліку, що відповідає вимогам управління, складна і включає багато 

складових та охоплює багато сфер і компонентів, які притаманні 

управлінському процесу. Склад елементів управлінського обліку може 

змінюватися в залежності від цілей управління, але будь-яка система 

управлінського обліку повинна базуватися на науково-обґрунтованій основі, 

що становлять наукові підходи, принципи, завдання та інструментарій. 

На основі виокремлення фінансової структури, система управлінського 

обліку дозволяє об’єктивно визначати джерела утворення прибутку банку в 

розрізі підрозділів, продуктів та клієнтів, а також вибирати найбільш 

перспективні види бізнесу та оптимізовувати накладні витрати.  

З урахуванням специфіки організації управлінського обліку та 

формування управлінської звітності діяльність банку розподіляється на такі 

види діяльності:  

а) комерційна – діяльність, пов’язана із залученням та розміщенням 

коштів, наданням та отриманням послуг з обслуговування;  

б) торговельна – діяльність з придбання або створення активів і пасивів 

з метою їх продажу протягом короткого періоду та (або) з метою отримання 

прибутку від короткотермінових коливань ціни або дилерської маржі, а також 

діяльність із хеджування (страхування від ризиків) торговельних операцій;  

в) діяльність з управління активами та пасивами полягає у проведенні 

банком фінансових операцій з метою підтримання нормативного рівня 

ліквідності, оптимізації ризиків комерційної діяльності, їх хеджування, 



коригування до нормативних значень валютних позицій банку.  

Дані управлінського обліку дають можливість використовувати 

кількісні показники для визначення:  

- обсягів активів та пасивів за центрами відповідальності та по банку в 

цілому (управлінський баланс);  

- прибутковості окремих послуг і продуктів за видами діяльності банку;  

- життєвого циклу продуктів та послуг їх каналів продажу та оптимальні 

ціни;  

- прибутковості окремих підрозділів (філій) та підрозділів банку, що не 

приносять необхідної віддачі;  

- клієнтської бази, аналізу діяльності кожного клієнта та прибутковості 

окремих клієнтів. 

Основними напрями удосконалення системи управлінського обліку в 

Україні є впровадження системи управлінського обліку в банку як можливості 

зміцнення його інвестиційного потенціалу; удосконалення процесів 

планування та бюджетування банку для оптимального розподілу ресурсів 

банку з метою максимізації прибутку через прийняття відповідних 

управлінських рішень.  

Отже, система управлінського обліку банку повинна забезпечувати: 

розрахунок прибутковості та ефективності підрозділів, бізнес– напрямків, 

продуктів та клієнтів; розвиток об’єктивної бази для встановлення цін на 

продукти; розподіл доходів та витрат за центрами відповідальності; розробку 

стратегічних та тактичних завдань і значень; моніторинг фактичного 

виконання бюджету як для всього банку, так і для окремих підрозділів, з 

аналізом відхилень та управління ризиками. 


