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АНОТАЦІЯ

Гамкало О. Б. Бухгалтерський облік і аналіз іпотечного кредитування
в банках України.— На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності). - ДВНЗ «Університет банківської справи», Київ, 2016.
Дисертацію присвячено розвитку теоретичних і практичних положень з
організації та методики обліку й аналізу іпотечного кредитування в банках
України.

Уточнено

визначення

сутності

понять

«система

іпотечного

кредитування», «процес іпотечного кредитування», «процедури іпотечного
кредитування», «операції іпотечного кредитування» з метою встановлення
співвідношення і підпорядкування між ними та виокремлення об’єктів обліку й
аналізу. Доповнено класифікацію іпотечного кредитування за ознакою
розмежування елементів цього процесу. Визначено обов’язкові складові етапів
облікового процесу іпотечного кредитування. Надано рекомендації щодо
вдосконалення чинної методики бухгалтерського обліку операцій іпотечного
кредитування. Удосконалено організацію та методику аналізу операцій
іпотечного кредитування. Доповнено методику аналізу кредитоспроможності
позичальника — суб’єкта господарювання. Представлено комплекс економічних
показників та алгоритм їх розрахунку для здійснення аналізу ефективності
іпотечного кредитування в банку. Для забезпечення комплексності аналізу
обґрунтовано необхідність деталізації приміток до річної звітності банку.
Адаптовано методику бенчмаркінгу до практики банківських установ у частині
іпотечного кредитування.
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бухгалтерський облік, аналіз, оцінка, організація, методика, ефективність, етапи,
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