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Динамим навколишнього середовища вимагае вщповщного реагування на дно чинниюв, зу- 
мовлюючи необхщшсть здайснення ефективних перетворень, яю базуються на гармоншному 
поеднанш стратепчного, тактичного та оперативного управлшня. Впчизняш банки, використо- 
вуючи стратепчний i оперативний контролшг, потребують наявносп i ввдповщно! шформацп, 
зоркнтовано! на задоволення потреб як стратепчного, так i поточного управлшня, спрямовано! на 
оптим1зацпо використання ресурсов, забезпечення об’ектавно! оцшки д^яльносп шдроздшв та ок- 
ремих менеджеров.

Швидюсть реакцп управлшня значною м1рою заложить вщ повноти шформованосп, й 
своечасностг до якосп облпсово-аналпично! шформацп кожного банку, на П1дстав1 яко! прийма- 
ються управлшсыа рппення. Щоб прийняп управлшсыа рппення були обгрунтованими, необхщна 
принципово нова система формування шформацп. Вона повинна задовольняти потреби Bcix р1вшв 
управлшня в банках в необхщнш, достовгрнш, своечасно отримуванш i конкретнш шформацп, 
оперативно реагувати на змши, що вщбуваються у зовшпшьому та внутрппньому середовипц.

Забезпечити в1дпов1дшсть зм1сту облпсу сучасним потребам управлшня можна завдяки 
ращональнш оргашзацп управлшського облпсу.

Система сучасного облпсу в банках повинна не тшьки характеризувати результата дыльносп у 
минулих периодах, а й забезпечувати шдгрунття для прийнятгя управлшських рппень щодо 
поточно! Д1яльност1 та перспектив розвитку.

Вагомий внесок у дослщження теоретачних та практичних аспекта управлшського облпсу, ви- 
користовуючи дослщження заруб1жних вчених, внесли впчизняш науковщ: Голов С. Ф., 
Кшдрацька Л. М., Сопко В. В., Лень В.С. та ш.

Проте, незважаючи на наявшсть численних теоретико-прикладних дослщжень, питания побу- 
дови ефективно! системи управлшського облпсу в банках залишаються актуальними i потребують 
подалыпого наукового вирпнення.

На сьогодш використання управлшського облпсу в банках супроводжуеться проблемами мето
дичного и оргашзацшного характеру.

До числа перших можна вщнести вщсутшсть його регламентацп державними органами. Саме 
тому вш здшснюеться на шдстав1 м1жнародного досвщу, виходячи з особливостей дыльносп 
конкретно! банкгвсько! установи, пщ впливом економ1чних, юридичних та оргашзацшних 
фактор1в. Вщповщно це призвело до виникнення певних оргашзацшних проблем, пов’язаних з 
побудовою щс! системи облпсу.

Ведения управлшського облшу с одшею з основних умов, яка дають змогу кер!вництву банку
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приймата виваженё управлёнськё рёшення.
Вёдповёдно до пп. 1.2.2. Положения про органёзацёю бухгалтерського облёку та звётностё в бан

ках Укра'ёни управлёнський облёк ведеться банком для забезпечення внутрёшнёх потреб в 
ёнформацёё', виходячи 3i специфёки та особливостей дёяльностё й структуры управлёння. Банки мо- 
жуть вибирати вёдповёднё полётаку та процедуры оргашзацн управлёнського облёку для визначен- 
ня потрёбних показникёв дёяльностё банку i надання змоги:

впроваджувати фёнансову структуру, яка видёляе pi3Hi центры витрат i центры прибутку 
та pi3Hi виды дёяльностё банку;

визначати прибутковёсть та ефективнёсть центрёв прибутку, бёзнес-напрямёв (клёентських 
сегмента), продукта i клёентёв;

визначати стратегёчнё й тактичнё планы та завдання з вёдповёдними цёлями i ключевыми 
показниками дёяльностё банку;

розробляти бюджеты, прогнозы та контролювати ёх виконання;
аналёзувати i порёвнювати з бюджетными даними фактачнё результаты дёяльностё банку в 

цёлому, а також за центрами прибутку, бёзнес-напрямами (клёентськими сегментами), продуктами 
та клёентами;

надавати об'ективну базу для цёноутворення банкёвських продуктёв;
ёнше [3].

Використання управлёнського облёку впливае на всю систему контролёнгу банку, створюе 
реальнё можливостё для оптимёзацёё його управлёння. При впровадженнё системи управлёнського 
облёку необхёдно, перш за все, вирёшити такё завдання: визначити мету ё шляхи ii досягнення; 
встановити рёвнё вёдповёдальностё окремих працёвникёв; визначити поточный ё наступний контроль 
виконання рёшень; облёк отриманих результатёв; аналёз вёдхилень; удосконалення поточного ё на- 
ступного контролю. Вирёшення всёх цих завдань в комплексё забезпечить найбёлып оптимальну 
систему прийняття ё реалёзацёё вёдповёдних управлёнських рёшень.

Данё управлёнського облёку складають комерцёйну таемницю ё не пёдлягають розголошенню, 
оскёльки вони вёдображають стратегёю ё тактику банку в його конкуренций боротьбё.

Управлёнськё рёшення грунтуються на плановёй, нормативнёй, технологёчнёй, облёковёй та 
аналётичнёй ёнформацёё, яка мае бути викладена в регёстрах управлёнського облёку.

Для банкёвських установ питания органёзацп управлёнського облёку та пошуку ефективних 
методёв його ведения е актуальным, оскёльки системи управлёння банком ускладнюються, запро- 
ваджуються новё банкёвськё продукты та послуги, зростають обсяги ёнформацёё. Управлёнський 
облёк е гнучкою системою, яка базуегься на аналёзё можливостей банкёв та прийняття на ёх основё 
виважених управлёнських рёшень.

Контроль та регулювання — основнё функцёё управлёння — побудованё на зёставленнё плановых 
даних та ёнформацёё оперативного облёку. Оцёнюють результата управлёнських рёшень за показни
ками внутрёшньоё звётностё. Планування та координацёя подалыпоё дёяльностё банку базуеться на 
вёдповёдних аналётичних розрахунках.

До основних об’ектёв системи управлёнського облёку належать:
- витрати (поточнё ё капётальнё) та доходи пёдприемства в цёлому ё
окремих його структурных пёдроздёлёв;
- собёвартёсгь, як форма цёльового спрямування витрат;
- внутрёшне цёноутворення (трансферты цёни);
- планування;
- внутрёшня звётнёсгь [3].
При цьому доходи, витрати ё фёнансовё результата перегруповуються за видами операцёй, за 

джерелами коштёв, що використовуються для виконання активных операцёй, за структурними 
пёдроздёлами, якё отримують доходи або витрачають кошта, тощо.

Етапами формування системи управлёнського облёку е:
- затвердження загальноё концепцёё управлёнського облёку, яка визначае основну мету, завдан

ня, принципы, основнё етапи побудови системи;
- науково обгрунтоване визначення центрёв вёдповёдальностё банкёвсько! установи;
- побудова фёнансовоё структури банку;
- створення класифёкатора банкёвських продуктёв залежно вёд типу бёзнесу, виду дёяльностё, ти

пу валюта, на пёдставё якого потём складаеться перепёк банкёвських продуктёв та послуг за центра
ми;
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- здшснення класифжацп витрат та дохсццв в po3pi3i кожного центру вщповщно до причинно- 
наслщкових зв’язюв;

- ефективний розподш доход1в м1ж структурными пщроздшами
- розробка методолопчних засад облжового блоку системи: виб1р модел1 облжу, системи 

BHyrpiniHix рахунгав, первинно! документацп;
- розробка форм внутрппньо-управлшсько! зв1тносп;
- оргашзащя процесу бюджетування, BHyrpiniHboro аналйу та надежного мехашзму контролю;
- розробка нормативного забезпечення щодо оргашзацп управлшського облжу в банку.
- визначення кола прашвниюв, яга будуть займатися безпосередньо ведениям управлшського 

облжу [1].
1нформац1я, яку надае управлшський облж, зор1ентована на задоволення потреб як 

стратепчного, так i тактичного управлшня, на оптим1зацпо використання pecypciB, забезпечення 
об'ективноТ оцшки Д1яльност1 структурних пщроздиш, уникнення суб’ективйму в процеш прий- 
няття рппень тощо.

Найважливппими фунгадоми управлшського облжу е по-перше, облж витрат, по-друге, 
анал1тичнють шформацн. Його призначення полягае в чуткому й достовтрному воображению 
результапв д1яльност1 структурних шдроздипв та внеску кожного з них у прибуток банку шляхом 
поршняння запланованих i фактичних витрат та отриманих фшансових результатов.

Характерною ознакою управлшського облжу е взаемозв’язок його складових: планування, 
облжу, анал1зу, контролю та регулювання. Облжовий компонент - лише один i3 елеменпв цього 
взаемозв’язку, хоча досить важливий - вш становить шформацшну основу управлшня 
внутршшьою джльшстю банку, впливаючи на його стратегпо i тактику.

Такгичш аспекти управлшського облжу визначають облж, контроль, анал1з, регулювання 
ранппе прийнятих р1шень i вщповщальшсть за ix виконання; стратепчш - систему планування та 
координацн управлшських рппень, сформовану в бангавськш установ1 з метою вибору перспек- 
тивних напрям1в п розвитку.

Стратепя стосуеться планування даяльносп банку в цшому та основних напрям1в його роботи 
зокрема. Найбшыпе значения щодо цього мае адаптац1я зазначених елеменпв управлшського 
облжу до зростаючих вимог управлшня господарською д!яльшстю. Важливо, щоб стратепчш 
елементи управлшського облжу стали стандартами в управлшш банком за допомогою циюпв 
бюджетування, пор1вняння фактичних показнигав i3 передбачуваними та зустр1чного регулюван
ня.

Для управлшського облжу характерш динам1чн1 процеси, тому система майбутнього облжу по
винна мютити в своему арсенал! сукупшсть таких прийом1в i метод1в, яга б забезпечили створення 
шформацшно! модеп1 майбутньо! д1яльносп та необхщш мехашзми досягнення бажаного стану.

У пщсистем1 управлшського облжу контроль i його функцп ор1ентовано на майбупп поди, хо
ча зазвичай його процедури пов’язують з анал1зом i peei3iera факпв минулого. Контроль е про- 
довженням планування - початкового етапу управлшського процесу. 3 огляду на це, ягацо розгля- 
дати пщсистему управлшського облжу, то мову слщ вести про управлшський контроль як процес 
спостереження i регулювання ecix вщцв Д1яльност1 банку з метою полшшення якосп 
управлшських рппень.

Одним i3 ключових аспекпв впровадження системи управлшського облжу е рацюнальна 
оргашзацш процесу бюджетування, внутрппнього анал1зу та надежного мехашзму контролю. По- 
будова системи бюджетування передбачае формування технологи складання бюджепв, встанов- 
лення & взаемозв’язгав та пщпорядкованосп, розробки форм бюджепв тощо.

Забезпечення ефективного контролю обумовлюеться чутким визначенням об’екпв контролю, 
встановленням ix контролюючих параметр1в, вибором оптимальних тип1в та мепццв проведения 
контролю.

Для нормального функцюнування системи управлшського облжу необхщно створити 
вщповщне внутрппне правове поле, тобто розробити нормативне забезпечення щодо оргашзацп 
управлшського облжу в банку.

У мтжнароднш пракгищ управлшський облж найчастппе оргашзовують на засадах концепцп 
облжу витрат, яка базуетъся на облжу диференцшованих вид1в д1яльносп (Activity Based Casting 
(АВС), яка передбачае вщокремлення певних операцш i визначення ix ефективносп шляхом 
вщнесення витрат певних вщцв д1яльносп та подалыпого ix розподшу мтж клиентами, окремими 
видами продукци, послугами [4].
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BiflHOCHO вггчизняноТ практики, то передбачено облш вартоста шдивщуальних робгг 
(контрактав) або вартоста процесу. Основна вщмшшсть лпж зазначеними шдходами полягае у по
рядку розподыу витрат. У першому випадку вони одразу вщносяться на вартасгь наданих послуг 
та продуктав, у другому - спочатку розподгияються м1ж структурними пвдроздыами, стосовно яких 
потам здшснюеться розрахунок вартоста окремих продуктав та послуг.

Отже, побудова системи управлшського облжу дозволяе забезпечувати апарат управлшня 
шформащею щодо найефективнппого управлшня даяльшстао пвдроздшв банку з метою досягнен- 
ня найвищого фшансового результату.

Як елемент контролшгу вш дозволяе через одержания вщповцщо!' шформацп зорюнтувати 
процес управлшня банком на досягнення визначених щлей, створити систему д1агностики не 
тальки небажаних nponecie та явищ сьогодш, а й уникати ix в майбутньому.
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