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ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В ЧАСТИНІ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В умовах усунення наслідків політичної та фінансової криз проблема підвищення надійності 

цікавить кожен комерційний банк. Деякі з них опинилися практично відразу на грані банкрутства, інші 

тільки повинні зіштовхнутися з потенційними ускладненнями. Такий складний стан банківської системи 

визначає необхідність приділення особливої уваги інформаційній базі управління комерційним банком, 

насамперед, обліковій інформації, яка є базою формування стратегії і тактики розвитку банку. 

Визначаючи стратегію розвитку, банки не можуть оминути стратегію управління інноваціями, вчасне 

впровадження яких забезпечить конкурентоспроможність на фінансовому ринку.   

Організаційно-методичні аспекти формування облікової інформації в частині інноваційної діяльності 

визначаються комерційним банком самостійно шляхом розробки облікової політики. Відповідно до 

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України облікова політика 

банку - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються банком для складання та 

подання фінансової звітності.  

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в комерційних банках ґрунтується на таких принципах, 

як: повне висвітлення; превалювання сутності над формою; автономність; обачність; безперервність; 

нарахування та відповідність доходів і витрат; послідовність; історична (фактична) собівартість. Саме 

принцип послідовності передбачає постійне (із року в рік) застосування банком обраної облікової 

політики.  

Банки висвітлюють обрану ними облікову політику шляхом опису принципів обліку окремих статей, 

методів їх оцінки та фактів, що стосуються змін в обліковій політиці. В обліковій політиці (в частині 

інноваційної діяльності) слід виділяти організаційну, методичну та технологічну складові, кожна з яких 

розривається через певну множину елементів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Облікова політика комерційного банку в частині інноваційної діяльності 

повне та своєчасне відображення операцій банку з інноваціями за рахунками бухгалтерського 

обліку; складання та подання звітності щодо банк івських інновацій; організація 

документообігу, внутрішньобанк івського контролю в частині інноваційної діяльності  
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Рис. 1. Структуризація облікової політики комерційного банку в частині інноваційної діяльності 

 

Врахування визначених елементів облікової політики (в частині інноваційної діяльності) при 

розробці Положення про облікову політику банку дозволить підвищити інформативність та прискорити 

надання відповідей на запити, здійсненні в ході управління інноваційною діяльністю банку, шляхом 

оптимізації інформаційного забезпечення в управлінні інноваційними процесами банку та ідентифікації 

активів і витрат на банківські інновації. 


