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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Функціонування кредитної кооперації (кредитних 

спілок) в Україні за останнє десятиріччя відбувалося під впливом негативних 
явищ і процесів, характерних для кризової та посткризової фаз соціально-
економічного розвитку. Типовими для таких фаз є масштабність закриття 
депозитних рахунків і, відповідно, вилучення коштів із установ фінансово-
кредитної системи, де найбільш вразливими стали кредитні спілки. Аналіз 
динаміки кількості кредитних спілок в Україні, чисельності їх членів, сумарних 
обсягів активів, капіталу, залишків залучених депозитів та виданих кредитів 
свідчить, що найбільш інтенсивний розвиток і зростання кредитної кооперації 
спостерігалися до 2008 р. включно, а з 2009 р. настав різкий спад. Аналіз чинників 
діяльності кредитних спілок засвідчив, що негативний вплив на їхній фінансово-
майновий стан і результати здійснили не лише об’єктивні фактори 
макроекономічного характеру, але й масові шахрайства з боку членів правління 
багатьох кредитних спілок. Крім цього, негативним фактором виступила 
відсутність прозорої й об’єктивної інформації, що істотно підірвало рівень довіри 
до цього виду діяльності. З такої позиції важливими компонентами виступають 
підсистеми бухгалтерського обліку та контролю, які забезпечують об’єктивність 
інформації про фінансово-економічний стан та ефективність діяльності кредитної 
спілки.  

Проблеми організації й методики бухгалтерського обліку й контролю 
діяльності кредитних спілок у своїх працях розглядали такі українські вчені, як 
І. І. Бабіч, В. І. Бачинський, О. С. Височан, С. В. Войцехівський, О. Г. Волкова, 
О. Ю. Гавриленко, М. Й. Гедз, О. О. Гончаренко, О. І. Гриценко, Б. А. Дадашев, 
А. Г. Загородній, М. В. Корягін, Р. Р. Коцовська, Я. Д. Крупка, С. Ф. Легенчук, 
Л. Г. Медвідь, П. П. Микитюк, Є. В. Мних, Л. А. Негребецька, О. О. Нестеренко, 
П. О. Куцик, В. О. Озеран, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко, Л. М. Полякова, 
К. І. Редченко, І. Б. Садовська, В. Є. Швець, В. О. Шевчук, І. Й. Яремко та інші. 
Окремо варто виділити науковців, які захистили дисертації з означуваної 
проблематики: О. І. Мєшко (2008 р.), М. С. Федорець (2009 р.), О. І. Іваненко 
(2011 р.), О. Ю. Шишута (2016 р.), І. О. Дземішкевич (2017 р.). Проте низка 
проблемних питань організації бухгалтерського обліку і контролю у кредитних 
спілках залишилася невирішеною. До них варто віднести: суперечності, що 
виникають внаслідок правової колізії необхідності застосування методики 
бухгалтерського обліку для комерційних підприємств до діяльності 
неприбуткових організацій, якими є кредитні спілки; законодавчо закладений 
конфлікт інтересів між суб’єктами внутрішнього контролю, який перешкоджає 
його ефективному проведенню у контексті попередження та виявлення 
шахрайства з боку посадових осіб кредитних спілок тощо. Вказані та інші 
проблемні питання обумовлюють актуальність теми дослідження, його мету і 
завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку та 
аналізу Національного університету “Львівська політехніка” за темами: “Система 
обліку і звітності як інструментарій управління підприємством” (державний 
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реєстраційний номер 0115U004216) та “Розвиток концептуальних і 
методологічних засад системи бухгалтерського обліку” (державний реєстраційний 
номер 0115U004217). У межах теми “Система обліку і звітності як інструментарій 
управління підприємством” сформульовані організаційно-методичні положення 
аналітичного обліку кредитних і депозитних операцій та методичні підходи 
обліково-звітного відображення основних об’єктів бухгалтерського обліку 
кредитних спілок. У виконання теми “Розвиток концептуальних і методологічних 
засад системи бухгалтерського обліку” увійшли обґрунтовані концептуальні 
засади економічної інтерпретації нерозподіленого доходу кредитної спілки, 
сформульоване наукове обґрунтування використання існуючого концептуально-
теоретичного базису до покращення бухгалтерського обліку кредитних спілок. 
Дослідження здійснювалися також у порядку співпраці відповідно до плану 
науково-дослідної роботи кафедри бухгалтерського обліку Львівського 
торговельно-економічного університету за темою “Облік, аналіз і контроль у 
кооперативних системах: теорія, методологія” (державний реєстраційний номер 
0115U010542), у межах якої досліджено підходи до організації системи 
зовнішнього і внутрішнього контролю у кредитних спілках. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування 
теоретичних і методичних засад та розроблення організаційно-практичних 
рекомендацій щодо вдосконалення обліку і контролю діяльності кредитних 
спілок. 

Окреслена мета дослідження зумовила вирішення таких завдань: 
- оцінити об’єктивність адаптації концептуальних засад методології 

бухгалтерського обліку комерційних підприємств до особливостей 
функціонування і специфіки кредитних спілок як неприбуткових організацій; 

- провести класифікацію чинників впливу на зміст, методику й організацію 
бухгалтерського обліку кредитних спілок;  

- проаналізувати теоретичний базис удосконалення (розвитку) методики та 
організації бухгалтерського обліку в кредитних спілках; 

- розробити методичні підходи до вдосконалення обліково-звітного 
відображення основних об’єктів бухгалтерського обліку кредитних спілок; 

- розробити форми аналітичного обліку кредитних та депозитних операцій 
кредитних спілок; 

- класифікувати види контролю відповідно до специфіки кредитних спілок; 
- оцінити можливості використання підходів до організації контролю за 

діяльністю кредитних спілок із використанням системного підходу; 
- обґрунтувати шляхи вдосконалення організації і побудови системи 

внутрішнього контролю кредитних спілок, базуючись на сучасних підходах до 
його прозорої й ефективної організації в найбільш успішних суб’єктах 
господарювання. 

Об’єктом дослідження є організація і методика обліку і контролю у 
кредитних спілках. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних, 
організаційних і практичних аспектів обліку і контролю діяльності кредитних 
спілок. 
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Методи дослідження. Дослідження ґрунтувалося на принципах 
діалектичного методу пізнання економічних явищ і процесів. У межах цього 
методу використано: методи порівняння, монографічний та історичний (при 
аналізі динаміки розвитку кредитної кооперації); загальнонаукові методичні 
прийоми системного підходу (при вивченні специфіки діяльності кредитних 
спілок, дослідженні стану бухгалтерського обліку і контролю в цих фінансових 
установах); методи індукції та дедукції (при адаптації загальнонаукових підходів 
організації та методів здійснення економічного контролю до діяльності кредитних 
спілок); способи групування та статистичних порівнянь (для визначення основних 
специфічних показників діяльності кредитних спілок); метод асоціацій і аналогій 
(при адаптації формату фінансової звітності кредитних спілок до інформаційних 
потреб її користувачів, організаційного забезпечення облікового процесу); 
графічний метод (для наочного відображення отриманих результатів); інші методи 
наукового пізнання економічних процесів. 

Інформаційною базою дослідження стали праці вітчизняних і зарубіжних 
вчених-економістів із питань методики та організації бухгалтерського обліку і 
контролю діяльності кредитних спілок, законодавчі та нормативні акти України, 
статистичні джерела, довідкові та інформаційні видання, матеріали періодичних 
видань та наукових конференцій, інтернет-ресурси, публічна звітність 35 
кредитних спілок та звіти Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та 
подальшому розвитку теоретичних, методичних, організаційних і практичних 
аспектів обліку і контролю у кредитних спілках. У ході дослідження отримано 
такі основні результати, що визначають новизну дисертації: 

удосконалено: 
- концептуальні засади економічної інтерпретації капіталу, ризико-

орієнтованих резервів, формування і використання доходу кредитної спілки та 
функціонування їх обліково-контрольної інформаційної системи, які, на відміну 
від чинних, дають змогу обґрунтувати основні напрямки адаптації традиційної для 
діяльності комерційних підприємств методології бухгалтерського обліку до 
особливостей функціонування кредитних спілок; 

- наукові підходи до використання існуючого теоретичного базису в 
обліковій сфері для покращення бухгалтерського обліку кредитних спілок, що 
дало змогу адаптувати окремі складові його методики й організації, відповідно до 
норм чинних систем стандартизації та специфіки діяльності кредитних спілок; 

- організаційні засади побудови системи внутрішнього контролю кредитних 
спілок, які, на відміну від існуючих, враховують сучасний досвід раціональної і 
дієвої на практиці організації систем ефективного й прозорого контролю найбільш 
успішних суб’єктів господарювання. Пропоновані базові підходи дають змогу 
уникнути недоліків систем внутрішнього контролю кредитних спілок, пов’язаних 
із наявністю конфлікту інтересів між службами внутрішнього аудиту та 
спостережними радами, а також низьким рівнем компетентності членів ревізійних 
комісій; 

дістали подальшого розвитку: 
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- класифікація чинників впливу на організацію і методику бухгалтерського 
обліку та контролю кредитних спілок, які об’єднано у чотири групи – 
інституційні, економіко-правові, соціально-економічні та соціально-психологічні. 
Вдосконалена класифікація дозволяє, з одного боку, виявити проблемні аспекти 
методики бухгалтерського обліку і контролю діяльності кредитних спілок, а з 
іншого, – обґрунтувати оптимальні шляхи їх вирішення; 

- організаційно-методичні положення аналітичного обліку кредитних і 
депозитних операцій кредитних спілок, які передбачають застосування 
запропонованих форм деталізованого обліку цих операцій і дають змогу 
покращити систематизацію облікових даних, підвищити правдивість і 
неупередженість обліково-контрольної інформації та дозволяють більш 
багатогранно генерувати інформаційні ресурси для ефективного управління 
діяльністю кредитної спілки; 

- методичні підходи обліково-звітного відображення основних об’єктів 
бухгалтерського обліку кредитних спілок (внески у пайовий капітал, дебіторська 
заборгованість за виданими членам спілки позиками, кредиторська заборгованість 
за отриманими депозитами, резерви капіталу та грошові резерви, доходи від 
надання позик, відсоткові витрати за залученими депозитами), які, на відміну від 
існуючих, дають змогу повніше задовольнити інформаційні потреби користувачів 
фінансової звітності кредитних спілок, насамперед їх членів; 

- класифікація контролю за діяльністю кредитних спілок, яка, на відміну від 
існуючих, додатково передбачає виділення ознаки “за предметом контролю”, 
відповідно до якої обґрунтовано такі його види, як контроль відповідності 
кредитної спілки ліцензійним умовам, контроль стандартів бухгалтерського 
обліку та відповідності показників фінансово-майнового стану кредитної спілки 
критеріям (фінансовим нормативам), регламентованих для підприємств у цьому 
вітчизняному економічному секторі, контроль публічної звітності кредитної 
спілки на відповідність стандартам інвестиційної привабливості та затвердженим 
імперативам, контроль податкових та інших обов’язкових платежів, контроль за 
спрямуванням прибутків і формуванням резервного капіталу та розрахунків із 
членами кредитної спілки, що дає змогу ефективніше організувати систему 
контролю в кредитних спілках; 

- положення з організації системи контролю кредитних спілок, які, на 
відміну від існуючих, сформульовані з використанням системного підходу та 
дають змогу виокремити групи суб’єктів контролю з розмежуванням і 
впорядкуванням їхніх функцій та контрольних дій щодо виділених об’єктів 
контролю. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на основі 
науково-теоретичних результатів дослідження розроблені пропозиції з 
удосконалення методики та організації обліку і контролю діяльності кредитних 
спілок. 

Окремі результати дослідження мають позитивні відгуки та впроваджені у 
практичну діяльність кредитних спілок: КС “Анісія” (довідка № 39-02 від 
27.02.2019 р.), КС “Львів” (довідка № 03/02 від 01.03.2019 р.), КС “Галицьке 
кредитне товариство” (довідка № 07-03 від 05.03.2019 р.). 
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Основні положення дисертації знайшли застосування у навчальному процесі: 
Національного університету “Львівська політехніка” під час розробки навчально-
методичного забезпечення з дисциплін “Облік у небюджетних неприбуткових 
організаціях”, “Вступ до фаху “Облік і оподаткування”, виконання курсового 
проекту “Облік на підприємстві” (довідка № 67-01-716 від 03.04.2019 р.); 
Львівського торговельно-економічного університету при розробленні навчально-
методичного забезпечення дисципліни “Бухгалтерський облік у споживчій 
кооперації” (довідка № 86/16 від 26.11.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною та 
завершеною роботою. Усі розробки і пропозиції, що містяться у роботі, виконані 
автором особисто та полягають у дослідженні комплексу теоретичних і 
організаційно-методичних проблем, пов’язаних із удосконаленням методики й 
організації обліку і контролю діяльності кредитних спілок. З наукових праць, 
опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та 
положення, які є результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 
роботи доповідалися й апробовані на 14 наукових міжнародних і всеукраїнських 
конференціях, що відображено у публікаціях. 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 23 наукові праці 
загальним обсягом 5,36 друк. арк. (автору належить 4,34 друк. арк.), з яких 
9 статей у фахових виданнях України, з них 2 статті у виданнях, які включені до 
міжнародних наукометричних баз (0,99 друк. арк., авторові належить 0,79 
друк. арк.), 14 – в інших виданнях загальним обсягом 1,36 друк. арк.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст 
роботи викладено на 185 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 23 
рисунки, 13 таблиць та 6 додатків. Список використаних джерел налічує 235 
найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, розкрито зв’язок роботи з 

напрямами наукової тематики, вказано мету, завдання, предмет, об’єкт і методи 
дослідження, наведено наукову новизну та практичне значення одержаних 
результатів, подано інформацію про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі “Економіко-правові засади функціонування 
кредитних спілок в Україні та обліку і контролю їхньої діяльності” розкрито 
особливості економіко-правового статусу кредитних спілок України в контексті 
організації бухгалтерського обліку, проаналізовано проблеми сучасного стану 
бухгалтерського обліку в кредитних спілках та сформульовано перспективні 
підходи до їхнього вирішення, наведено історично-еволюційні аспекти розвитку 
систем бухгалтерського обліку і контролю в кредитній кооперації з огляду на 
можливості запозичень окремих ідей, актуальних для сучасних досліджень із 
удосконалення обліку. 

На основі опрацювання відповідних тематичних джерел і аналітичних 
оглядів відзначено, що розвиток елементів методики й організації бухгалтерського 
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обліку та контролю діяльності кредитних спілок повинен базуватися на 
особливостях економіко-правових засад їхнього функціонування. За характером 
діяльність кредитних спілок споріднена з діяльністю банківських установ, проте 
проведене в роботі порівняння економіко-правових засад діяльності 
господарських утворень у даній сфері економічної діяльності засвідчило наявність 
низки відмінностей між ними. Це унеможливлює пряме застосування стандартів і 
методології бухгалтерського обліку банків до кредитних спілок. У дисертаційній 
роботі доведено й те, що недостатньо обґрунтованим є безпосереднє 
впровадження у практику кредитних спілок прямих (без адаптації) облікових 
правил і методик комерційних підприємств. 

Аналіз законодавчо-нормативних документів у сфері регулювання діяльності 
кредитних спілок засвідчив, що виписаний юридично неприбутковий їхній статус 
з економічного погляду не може бути трактований однозначно. Доведено, що 
економічна інтерпретація імперативної норми про розподіл доходу кредитної 
спілки, трансформованої за допомогою прямих синонімічних категорій, відповідає 
тривіальній для комерційних підприємств процедурі розподілу чистого прибутку 
(рис. 1). Аргументовано, що вказана інтерпретація додатково обумовлена тим, що 
хоча для кредитних спілок визначена соціально-економічна місія фінансової 
підтримки малого і середнього бізнесу та населення, фактично ж більшість 
кредитних спілок створені з метою нагромадження капіталу та отримання 
прибутку. Таке “викривлення” місії кредитних спілок вносить свої корективи у 
формування інформаційних потреб ключових стейкхолдерів кредитних спілок, які 
зрештою і повинні визначати основні засади побудови бухгалтерського обліку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Економічна інтерпретація імперативної норми про розподіл доходу 
кредитної спілки (сформовано автором) 

 
За результатами дослідження основних інтересів стейкхолдерів кредитних 

Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового 
року, розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між членами кредитної спілки, 

пропорційно розміру їх пайових внесків у вигляді відсотків (процентів) 

нерозподілений доход, що 
залишається у розпорядженні 

кредитної спілки за підсумками 
фінансового року 

 
чистий прибуток 

пайові внески корпоративні права 

члени кредитної спілки власники корпоративних прав 

відсотки (проценти) дивіденди 

Чистий прибуток, що залишається у розпорядженні організації за підсумками фінансового року, 
розподіляється за рішенням загальних зборів, у тому числі між власниками корпоративних прав 

пропорційно їх розміру у формі дивідендів 
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спілок можна зробити висновок, що, незважаючи на загальну заінтересованість у 
фінансовій стабільності господарських утворень цього сегмента економіки всіх 
суб’єктів, належних до таких споріднених груп, недостатньо чітка інформаційна 
прозорість окремих груп може спричиняти конфлікт через свою різновекторність 
чи протилежність. 

Такий конфлікт інтересів створює методологічні перешкоди розвитку 
методики бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок. 

Для подолання існуючої проблеми аргументовано потребу і запропоновано 
об’єднати у такі групи чинники впливу на організацію і методику бухгалтерського 
обліку кредитних спілок: 

– інституційні, пов’язані із задекларованим взаємопов’язаним статусом 
кредитних спілок як фінансових установ і неприбуткових організацій; 

– економіко-правові, що зумовлюють принципи організації і ведення 
фінансово-господарської діяльності, враховуючи визначені порядок формування й 
розподілу капіталу; вони також визначають стейкхолдерів кредитних спілок, їхні 
основні інтереси та інформаційні потреби; 

– соціально-економічні, пов’язані з метою і потребою створення кредитних 
спілок, з їх роллю у суспільстві, зокрема функціями фінансування економічного 
розвитку підприємництва та задоволення споживчих потреб населення; цей чинник 
базується на взаємовпливі функціонування кредитних спілок із економічним 
станом і розвитком у державі загалом та її фінансовій системі зокрема; 

– соціально-психологічні, обумовлені низьким рівнем довіри до їхньої 
діяльності з боку населення та необхідністю його підвищення тощо. 

Дослідження практичної організації бухгалтерського обліку діяльності 
кредитних спілок дало змогу виявити низку проблем, пов’язаних із неналежною 
імперативною (нормативні документи урядового регулятора Нацкомфінпослуг) та 
недостатньою адаптацією стандартів і методик бухгалтерського обліку 
комерційних підприємств для вироблення більш обґрунтованих рекомендацій, 
принципів і методик бухгалтерського обліку кредитних спілок. Встановлено, що 
основні для кредитних спілок об’єкти обліку (продуктивні активи (видані кредити, 
отримані від наданих кредитів відсоткові доходи тощо) не мають чіткого 
регламенту щодо їх обліку на окремих рахунках і у статтях фінансової звітності, а 
відображають зведено з іншими (другорядними) об’єктами. У роботі 
аргументовано, що такий підхід суперечить фундаментальним принципам 
суттєвості, доцільності (корисності) та зіставності економічної інформації. 
Недостатньо визначеними є процедури формування й обліку специфічних 
компонентів власного капіталу кредитних спілок – нерозподіленого доходу, 
регулятивного капіталу, резервів капіталу (рис. 2). Вказані та інші недоліки істотно 
знижують рівень інформативності та прозорості публічної фінансової звітності 
кредитних спілок, суттєво понижуючи її здатність задовольняти реально існуючі 
інформаційні потреби користувачів.  

Обґрунтовано, що базовим об’єктом і висхідною умовою розвитку й адаптації 
облікової системи кредитної спілки повинен бути власний та резервний капітал, а 
критеріями її об’єктивності та відповідності – здатність задовольняти інформаційні 
інтереси основних груп стейкхолдерів і виступати інституційним інструментом 
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Рис. 2. Взаємозв’язки компонентів капіталу кредитної спілки  
(сформовано автором) 

 
запобігання редукції капіталу та засобом інвестиційної привабливості. 

У другому розділі “Передумови розвитку методики й організації 
бухгалтерського обліку у кредитних спілках” проаналізовано фундаментальні 
засади бухгалтерського обліку кредитних спілок, обґрунтовано концептуально-
теоретичні підходи до його удосконалення, сформульовано пропозиції щодо 
розвитку методики й організації облікових процедур і звітності кредитних 
спілок. 

Доведено, що формулювання нових чи вдосконалення існуючих загальних 
методологічних та методичних засад окремих об’єктів бухгалтерського обліку 
кредитних спілок повинно базуватися на теоретичних бухгалтерських 
конструкціях як фундаментальній основі побудови бухгалтерської науки. За 
результатами аналізу змісту і класифікацій теорій бухгалтерського обліку та 
звітності встановлено, що найбільший вплив на формування методики й 
організації бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок чинять 
(табл.  1): 

 статична балансова теорія, методологічний інструментарій якої 
спрямований насамперед на забезпечення об’єктивного представлення у 
балансі (а, отже, й у системі бухгалтерського обліку) репродуктивної вартості 
майна і зобов’язань суб’єкта господарювання з метою встановлення 
спроможності сформованого основного і резервного капіталу забезпечувати 
стабільну діяльність кредитної спілки; 

– соціальна теорія, вплив якої обумовлений суспільно важливим  
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Таблиця 1 
Характеристика концептуально-теоретичних підходів до вдосконалення 

бухгалтерського обліку та звітності кредитних спілок 
Теорія чи концептуальний підхід 

бухгалтерського обліку, 
положення яких використані для 

вдосконалення системи 
бухгалтерського обліку 

кредитних спілок 

Методологічний, методичний, 
організаційний та об’єктний 

аспекти системи бухгалтерського 
обліку кредитних спілок, які 
підлягають удосконаленню 

Очікуваний результат від удосконалення елемента системи 
бухгалтерського обліку кредитних спілок 

Фундаментальні балансові теорії, 
соціальна теорія бухгалтерського 
обліку, інституційна теорія 
бухгалтерського обліку 

Баланс, звіт про фінансові 
результати, інші форми публічної 
фінансової звітності 

Посилення інформаційної функції бухгалтерського обліку. Формат фінансової 
звітності, який зорієнтований на задоволення інтересів широкого кола 
користувачів (серед яких найважливішими є члени кредитних спілок) щодо 
об’єктивного й оперативного представлення фінансово-майнового стану, 
особливо у контексті платоспроможності й ліквідності, а також потенціалу 
подальшого функціонування. 

Прагматичний і синтаксичний 
концептуальні підходи до 
інтерпретації прибутку 

Нерозподілений дохід як об’єкт 
бухгалтерського обліку кредитних 
спілок 

Методологія формування і репрезентації у звітності фінансового результату 
кредитних спілок, сформульована з урахуванням їх неприбуткового статусу та 
інтересів визначеного переліку груп стейкхолдерів. 

Фінансові резерви та резерви 
капіталу кредитних спілок 

Встановлення конкретних видів резервів та їхніх нормативів для забезпечення 
стабільної діяльності кредитних спілок 

Позитивний підхід у 
бухгалтерському обліку 
(методичний контекст) 

Документування Система документування діяльності кредитних спілок, яка релевантна до: 
– фактів господарського життя, а не лише фіксації господарських операцій; 
– посилення контрольної, захисної та доказової функцій документів. 

Інвентаризація Посилення контрольної функції бухгалтерського обліку. 
Методичні засади у процесах контролю статутних та захисних резервів 
капіталу 

Етична теорія бухгалтерського 
обліку 

Вимоги до обліково-звітної 
інформації; критерії суттєвості, 
об’єктивності та повноти інформації 

Мінімізація альтернатив у процесах формування облікової політики 
кредитних спілок 

Неоінституційні теорії 
бухгалтерського обліку – агентська 
та контрактна 

Облікова політика кредитних спілок, 
що може бути сформована під 
впливом конфлікту інтересів 
принципалів і агентів (агентська 
проблема, асиметрія інформації, 
опортуністична поведінка агентів) 

Жорстка регламентація облікових процедур, особливо на ділянках обліку 
грошових коштів та грошових відносин; додаткові інструменти звітності про 
ефективність виконання агентами контрактів (із визначенням конкретних 
показників контролю їхньої діяльності, у тому числі оперативного), фінансові 
ризики кредитних спілок; верифікація інформації 

Примітка. Сформовано автором. 
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статусом як кредитних спілок, так і бухгалтерського обліку як інституту; у 
цьому контексті врахована також етична теорія бухгалтерської звітності, 
спрямована на попередження маніпулювання методиками обліку для введення 
в оману користувачів звітності;  

 агентська теорія, апарат якої може бути використаний для вирішення 
проблеми асиметричності інформації про діяльність кредитних спілок у їхніх 
членів (які виступають у ролі принципалів) та правління (агентів), подолання 
опортунізму та схильності до необґрунтованих ризиків з боку агентів; 
принципові положення контрактної теорії бухгалтерського обліку, які 
спрямовані на подолання проблеми агентських відносин та оптимізацію 
трансакційних (агентських) витрат кредитних спілок. 

На основі опрацьованих теоретичних і нормативних інформаційних 
джерел, вивчення практичної доцільності у роботі доведено, що застосування 
позитивного підходу в бухгалтерському обліку кредитних спілок об’єктивно 
дасть змогу розвинути його методичний інструментарій, зокрема методичні 
прийоми документування й інвентаризації, посилюючи як інформаційну, так і 
контрольну функцію бухгалтерського обліку. Це обумовлено необхідністю 
відновлення довіри до систем управління кредитними спілками та їх 
інформаційного забезпечення після виявлених численних фактів шахрайських 
дій з боку їх правління та пов’язаних із ними осіб. Для досягнення вказаної 
мети також доведено необхідність врахування в системі бухгалтерського обліку 
кредитних спілок не лише господарських операцій, але й окремих фактів 
господарського життя, особливо тих, які характеризують платоспроможність 
позичальників.  

Для забезпечення належного рівня ефективності інвентаризації 
акцентовано на необхідності розроблення методик перевірки кредитних 
операцій для виявлення неоприбуткованих депозитів, фіктивних позичальників 
та фіктивно виданих позик. 

Аргументовано доцільність застосування прагматичного і синтаксичного 
концептуальних підходів інтерпретації прибутку для обґрунтування 
теоретичного базису розроблення методики обліково-звітної репрезентації 
процесів формування та використання нерозподіленого доходу кредитних 
спілок із урахуванням їх неприбуткового статусу та інформаційних потреб 
стейкхолдерів, а також нормативно-методичного забезпечення створення 
фінансових резервів капіталу та їхньої інвентаризації. 

Практика формування фінансової звітності кредитними спілками України 
передбачає можливості застосування двох диференційованих підходів до 
репрезентації пайового капіталу в балансі – у складі власного капіталу або інших 
фінансових зобов’язань за статтею “Розрахунки з учасниками”. Другий підхід, 
обумовлений нормами міжнародних стандартів фінансової звітності та 
бухгалтерського обліку (МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання”), містить 
приписи, за якими внески членів кредитних спілок у їх пайовий капітал не можуть 
визнаватись інструментами власного капіталу через невиконання умови щодо 
права членів на частки в чистих активах при ліквідації кредитних спілок. 

Аргументовано невідповідність таких імперативних положень юридичним і 
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економічним аспектам концептуального базису бухгалтерського обліку власного 
капіталу кредитних спілок: внески у пайовий капітал дають право участі в 
управлінні кредитними спілками (юридичний аспект) та додаткові економічні 
вигоди у формі відсоткових виплат (економічний аспект). На основі вказаних 
аргументів обґрунтовано доцільність визнання пайових внесків у складі власного 
капіталу кредитних спілок, як в бухгалтерському обліку, так і у фінансовій 
звітності. 

За результатами вивчення змісту нормативно-методичних імперативів та 
практики ведення бухгалтерського обліку кредитними спілками виявлено 
відсутність єдиних підходів до відображення в системі аналітичного обліку 
операцій із залучення депозитів та надання кредитів членам кредитних спілок. 
Обґрунтовано, що належне ведення реєстрів аналітичного обліку за такими 
операціями сприяє не лише ефективній систематизації даних бухгалтерського 
обліку, але й контролю за ними. З цією метою запропоновано відповідні форми 
аналітичного обліку кредитних та депозитних операцій кредитних спілок. 

Аналіз формату фінансової звітності, передбачений національною та 
міжнародними системами її стандартизації, засвідчив неспроможність 
задовольнити інтереси користувачів на основі окремих форм звітів. 
Встановлено, що визначальні для кредитних спілок об’єкти бухгалтерського 
обліку, які характеризують їх основну операційну діяльність – залишок 
дебіторської заборгованості за виданими членам позиками, залишок 
кредиторської заборгованості за отриманими депозитами, резерви капіталу та 
грошові резерви, доходи від надання позик, відсоткові витрати за депозитами, – 
згідно з існуючими регламентаціями відображають за статтями звітності 
зведено з іншими об’єктами обліку відповідно у складі іншої поточної 
дебіторської заборгованості, інших довготермінових чи поточних зобов’язань, 
інших операційних доходів та інших операційних витрат. Доведено, що такий 
формат звітності, з одного боку, не відповідає принципу суттєвості інформації, 
а з іншого, – істотно обмежує придатність такої звітності для проведення 
аналізу фінансово-майнового стану і результатів діяльності з боку зовнішніх 
стейкхолдерів кредитних спілок, до яких, зокрема, належать і їхні члени. З 
огляду на вказану проблематику обґрунтовано доцільність винесення вказаних 
об’єктів бухгалтерського обліку в окремі статті основних форм фінансових 
звітів, оскільки узвичаєне для сучасної практики їх розшифрування у примітках 
до річної звітності залежить від бухгалтерського судження і подається лише раз 
у рік. 

Отже, вдосконалення організації і методики обліку в кредитних спілках 
дасть змогу покращити інформаційне забезпечення системи менеджменту.  

У третьому розділі “Шляхи і засоби удосконалення організації й 
методики контролю діяльності кредитних спілок” досліджено теоретичні та 
законодавчо-нормативні засади організації контролю діяльності кредитних 
спілок в Україні, проаналізовано існуючу методику контролю, розвинуто її 
інформаційно-аналітичний інструментарій та сформульовано пропозиції щодо 
вдосконалення системи внутрішнього контролю. 

Проаналізовано теоретичний базис економічного контролю діяльності 
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суб’єктів господарювання. Застосування наукового методу дедукції дало змогу 
адаптувати загальнонаукові підходи до організації економічного контролю для 
кредитних спілок. На основі узагальнення та оцінки існуючих підходів до 
класифікації економічного контролю розвинуто і запропоновано адекватну для 
сучасної практики класифікацію контролю діяльності кредитних спілок. 
Обґрунтування пропонованої класифікації здійснено шляхом виокремлення 
ознаки “за предметом контролю” та виділення таких його видів, як контроль 
відповідності кредитної спілки ліцензійним умовам, контроль відповідності 
показників фінансово-майнового стану кредитної спілки критеріям та 
фінансовим нормативам діяльності кредитних спілок, контроль ефективності 
управління кредитної спілки, контроль стану бухгалтерського обліку та 
правильності його ведення, контроль звітності кредитної спілки на 
відповідність стандартам та іншим імперативам, контроль податкових та інших 
обов’язкових платежів, контроль розрахунків із членами кредитної спілки. 
Зазначена пропозиція, забезпечуючи повноту і системність класифікації 
контролю, стала основою для вироблення рекомендацій щодо організації його 
системи в кредитних спілках та методики проведення контролю. 

За результатами дослідження теорії і практики використання системного 
підходу в організації економічного контролю суб’єктів господарювання 
обґрунтовано побудову системи контролю кредитних спілок, яка охоплює 
суб’єкти зовнішнього і внутрішнього контролю, об’єкти контролю та 
контрольні дії у розрізі форм контролю його суб’єктів по відношенню до 
об’єктів. Наведено аргументацію про її сприяння ефективному функціонуванню 
кредитних спілок (рис. 3).  

Доведено, що серед зовнішніх суб’єктів найдієвіший контроль за 
діяльністю кредитних спілок у контексті сприяння ефективному їх 
функціонуванню та забезпечення виявлення і попередження шахрайства з боку 
їх правління повинні здійснювати Нацкомфінпослуг та незалежні аудитори. 
При цьому контроль Нацкомфінпослуг повинен виконувати не лише наглядову, 
але й превентивну функцію. 

За результатами дослідження законодавчо-нормативних документів у сфері 
аудиту встановлено, що контроль незалежних аудиторів за діяльністю кредитних 
спілок має ширше поле аудиту порівняно з контролем за суб’єктами 
підприємництва. Проведення аудиторської перевірки обов’язково повинно 
охоплювати аудит правових основ діяльності кредитної спілки, аудит системи 
управління кредитною спілкою, аудит діяльності кредитної спілки з надання 
фінансових послуг, аудит організації й ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності кредитної спілки, а також аналіз фінансово-
майнового стану кредитної спілки. 

Аналіз існуючих практик побудови системи внутрішнього контролю 
кредитних спілок та законодавчо-нормативних вимог до його організації і 
характеру проведення виявив низку недоліків, які суттєво понижують 
ефективність цього управлінського інструментарію. Серед недоліків виділено: 
можливий конфлікт інтересів через підпорядкування служби внутрішнього 
аудиту (контролю) спостережній раді, що не дає змоги забезпечити належне  
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Рис. 3. Система контролю кредитних спілок (сформовано автором) 

 

Мета контролю: сприяння ефективному функціонуванню кредитної спілки шляхом спостереження за досягненням 
цільових орієнтирів, перевірки дотримання обмежувальних параметрів та виконання обов’язкових дій 
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виконання такого завдання, як виявлення та протидія виникненню пов’язаних 
сторін на організаційній лінії “спостережна рада – правління” чи “спостережна 
рада – кредитний комітет”; імовірний неналежний рівень компетентності членів 
ревізійних комісій, склад яких сформований із членів кредитних спілок, а 
робота ведеться на громадських засадах. 

З урахуванням необхідності забезпечення ефективності й прозорості 
функціонування систем внутрішнього контролю кредитних спілок 
обґрунтовано доцільність їх проектування з використанням передового досвіду 
організації контролю в корпоративних структурах. З цією метою 
сформульовано низку критеріїв: 

– найвищий орган системи внутрішнього контролю (ревізійна комісія), 
який розглядається незалежним від правління кредитної спілки та її 
спостережної ради, має формуватися на засадах професійної орієнтації;  

– чітка функціональна ієрархія підпорядкованості та підзвітності органів 
і органам (підрозділам) контролю вищої ланки незалежно від фактичної 
лінійної підпорядкованості; 

– наявність механізмів управлінського впливу органів і підрозділів 
контролю вищої ланки організаційної структури кредитної спілки на діяльність 
органів (підрозділів) контролю нижчої ланки (стосовно формування штату 
підрозділів контролю, погодження планів і оцінювання звітів їхньої роботи тощо); 

– чіткий розподіл функцій і повноважень між органами і підрозділами 
контролю різних рівнів організаційної структури кредитної спілки відповідно до 
принципів управління з метою забезпечення максимальної раціональності 
функціонування системи її внутрішнього контролю (рис. 4).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Система внутрішнього контролю в організаційній структурі управління 
кредитною спілкою (запропоновано автором) 
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контролю та практики його здійснення у кредитних спілках аргументовано 
необхідність розмежування форм і методів контролю для систематизації його як 
науково обґрунтованого методичного інструментарію. 

У дисертації дано критичну оцінку аналітичних методів контролю, 
здійснюваного в межах пруденційного нагляду. З огляду на актуальність 
подолання існуючих на практиці схем шахрайства з боку посадових осіб 
кредитних спілок розроблено аналітичні методи виявлення фіктивно виданих 
позик і фіктивних позичальників. Наголошено на необхідності проведення 
систематичного незалежного моніторингу розрахункових та депозитно-кредитних 
операцій із використанням запропонованих аналітичних процедур. 

Таким чином, удосконалення системи організації і методики контролю у 
кредитних спілках сприятиме відновленню довіри до їхньої діяльності зокрема та 
кредитної кооперації в Україні загалом, а також формуванню адекватної системи 
управління у кредитних спілках. 

 
ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі запропоновано нове концептуальне вирішення 
проблеми адаптації обліку і контролю кредитних спілок відповідно до 
специфіки і характеру їх діяльності. 

1. Встановлено, що у сучасній практиці існують проблеми з прийняттям 
рішень контрагентами і членами кредитних спілок, які ґрунтуються на 
інформації, оприлюдненій у публічній звітності. Доведено, що існуюча 
методика й організація бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок 
побудовані на поєднанні суперечливих норм регламентації – неприбуткового 
статусу кредитних спілок та системи стандартизації бухгалтерського обліку і 
звітності, що розроблена для комерційних підприємств. Прибуток як 
характеристика примноження власного капіталу є важливим вихідним 
критерієм побудови методології бухгалтерського обліку. Наведено 
обґрунтування, що адаптація традиційної для діяльності комерційних 
підприємств методології бухгалтерського обліку до особливостей 
функціонування і специфіки кредитних спілок повинна базуватися на 
врахуванні інтерпретації імперативної норми про спрямування нерозподіленого 
доходу кредитної спілки. 

2. Аргументовано, що науково обґрунтовані підходи до вдосконалення 
методики й організації бухгалтерського обліку кредитних спілок потребують не 
лише встановлення їх проблемних аспектів і недоліків, але й систематизації 
чинників впливу на побудову й методику бухгалтерського обліку, які дають 
змогу правильно визначити шляхи вирішення виявлених проблем. З цією 
метою запропоновано вказані чинники об’єднати у чотири групи: інституційні, 
економіко-правові, соціально-економічні та соціально-психологічні. 

3. Визначено, що фундаментальною основою для розроблення пропозицій 
щодо вдосконалення організації й методики бухгалтерського обліку кредитних 
спілок слід обрати адекватні теорії бухгалтерського обліку та звітності. На 
основі теоретичних конструкцій відповідних облікових парадигм 
сформульовано теоретичні положення, спрямовані на забезпечення процесів 
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удосконалення бухгалтерського обліку у кредитних спілках. В основу цих 
положень покладено науковий апарат статичної балансової теорії 
бухгалтерського обліку і звітності, соціальної, агентської та контрактної теорій. 

4. Аналіз застосування на практиці передбачених нормативними 
документами методичних підходів до відображення в системі бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності важливих для стейкхолдерів об’єктів дав змогу 
встановити можливості викривлення об’єктивного інформаційного 
забезпечення. Встановлення низки факторів можливого маніпулювання 
важливими для кредитних спілок показниками дало підстави визнати 
недостатньо надійним інструментом систему звітності, неспроможним 
задовольнити інформаційні потреби користувачів. Обґрунтовано необхідність 
удосконалення формату фінансової звітності кредитних спілок у частині 
представлення внесків у пайовий капітал як складових власного капіталу 
кредитних спілок, а дебіторської заборгованості за виданими членам спілки 
позиками, кредиторської заборгованості за отриманими депозитами, резервів 
капіталу та грошових резервів, доходів від надання позик, відсоткових витрат 
за залученими депозитами як повноцінних статей звітності. 

5. За результатами вивчення практики ведення бухгалтерського обліку 
операцій із залучення депозитів та надання кредитів членам кредитних спілок 
встановлено відсутність єдиного підходу до належної систематизації 
аналітичних даних за цими операціями. Обґрунтовано доцільність 
формулювання методичних рекомендацій із аналітичного обліку кредитних і 
депозитних операцій кредитних спілок та розроблено відповідні форми 
аналітичного обліку. Такі пропозиції дадуть змогу покращити не лише 
систематизацію облікових даних за операціями із залучення депозитів та 
надання кредитів, але й інформаційне забезпечення контролю за ними. 

6. Дослідження сутності та видів економічного контролю із 
застосуванням загальнонаукового методу дедукції дало змогу обґрунтувати 
доцільність виділення за ознакою предмета таких видів контролю у кредитних 
спілках: контроль відповідності кредитної спілки ліцензійним умовам; 
контроль відповідності показників фінансово-майнового стану кредитної спілки 
критеріям та фінансовим нормативам діяльності кредитних спілок; контроль 
ефективності управління кредитної спілки; контроль стану бухгалтерського 
обліку та правильності його ведення; контроль звітності кредитної спілки на 
відповідність стандартам та іншим імперативам; контроль податкових та інших 
обов’язкових платежів та контроль розрахунків із членами кредитної спілки. 
Така класифікація контролю за діяльністю кредитних спілок визначена 
основою для вироблення підходів до його засадних принципів організації та 
конкретної систематизації. 

7. Доведено, що ефективна організація контролю за діяльністю кредитних 
спілок повинна базуватися на системному підході. Реалізація цього підходу 
забезпечила розробку науково-прикладних положень до організації системи 
контролю за діяльністю кредитних спілок, яка охоплює суб’єкти зовнішнього і 
внутрішнього контролю, об’єкти контролю, а також контрольні дії у розрізі 
форм контролю відповідно до задекларованої мети функціонування системи. 
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Обґрунтовано місце і роль внутрішнього аудиту в організаційній структурі 
кредитних спілок. 

8. Оприлюднені у засобах масової інформації факти шахрайства й 
нераціонального управління фінансовими активами з боку правління кредитних 
спілок вказують на неефективні підходи і регламентації до побудови систем 
внутрішнього контролю. Аналіз існуючої практики та вимог законодавчо-
нормативних документів до організації системи внутрішнього контролю 
кредитних спілок виявив низку недоліків, серед яких закладений в 
організаційній структурі управління конфлікт інтересів через підпорядкування 
служби внутрішнього аудиту спостережній раді, а також імовірний неналежний 
рівень компетентності членів ревізійних комісій. Для вдосконалення системи 
внутрішнього контролю запропоновано критерії її організаційної побудови, які 
дають змогу усунути вказані недоліки. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами 
економічної діяльності). – Львівський торговельно-економічний університет. – 
Львів, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних, організаційних і 
методичних питань бухгалтерського обліку і контролю у кредитних спілках 
України та розробленню рекомендацій щодо їх удосконалення. 

Розкрито особливості економіко-правового статусу кредитних спілок України 
у контексті організації бухгалтерського обліку, наведено історично-еволюційні 
аспекти розвитку систем бухгалтерського обліку та контролю у кредитній 
кооперації з огляду на можливості запозичень окремих ідей, актуальних для 
сучасних досліджень із удосконалення обліку. Обґрунтовано концептуально-
теоретичні підходи до його вдосконалення, сформульовано пропозиції щодо 
розвитку методики та організації облікових процедур і звітності кредитних спілок. 

Удосконалено інформаційно-аналітичний інструментарій та організаційно-
методичні засади системи внутрішнього контролю. 

Ключові слова: кредитна спілка, контроль діяльності, організація, 
внутрішній контроль, зовнішній контроль, аудит, методичне забезпечення, 
капітал, операції, звітність. 
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Диссертация посвящена исследованию теоретических, организационных и 
методических вопросов бухгалтерского учета и контроля в кредитных союзах 
Украины и разработке рекомендаций по их усовершенствованию. 
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аспекты развития систем учета и контроля в кредитной кооперации, учитывая 
возможности заимствования отдельных идей, актуальных для современных 
исследований по совершенствованию учета. Обоснованы подходы к 
усовершенствованию учета, сформулированы предложения по развитию 
методики и организации учетных процедур и отчетности кредитных союзов. 

Усовершенствован информационно-аналитический инструментарий и 
организационно-методические основы системы внутреннего контроля. 

Ключевые слова: кредитный союз, контроль деятельности, организация, 
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ABSTRACT 
Mokhnyak V. Organization and methods of accounting and control in 

credit unions. – The Manuscript. 
The thesis for obtaining the scientific degree of a candidate of economic 

sciences on specialty 08.00.09 – Accounting, Analysis and Auditing (by the types 
of economic activity). – Lviv University of Trade and Economics. – Lviv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of theoretical, organizational and 
methodical issues of accounting and control in credit unions of Ukraine and the 
development of recommendations for their improvement. 

The peculiarities of economic and legal status of credit unions in Ukraine 
within the context of accounting organization are defined, the problems of the 
modern state of accounting in credit unions are analyzed and effective approaches 
for their solving are formulated, historically-evolutional aspects of the 
development of accounting systems and control in credit co-operation are 
presented, taking into account the possibilities of involving certain ideas relevant 
for contemporary researches on accounting improvement. 

It is grounded that the owner’s equity and reserve capital must be the basic 
object and the increasing condition of the development and adaptation of the 
accounting system of a credit union, the criteria of its objectivity and relevance 
must be the ability to meet informative interests of the main groups of 
stakeholders and it must be used as an institutional instrument to prevent capital 
reduction and as the means to attract investments. 

Fundamental principles of accounting of credit unions are analyzed, the 
conceptually-theoretical approaches for its improvement are proved, suggestions 
for the development of methodology and organization of accounting procedures 
and reports of credit unions are formulated. The forms of registers of the analytical 
transactions accounting on deposits involvement and giving credit to the members 
of credit unions are offered, their usage will give an opportunity to carry out the 
systematization of accounting data and control of these transactions more 
effectively. 

Theoretical and legislatively-normative principles of organization of control 
of credit unions activity in Ukraine are studied, current methodology of control is 
analyzed, its informational and analytical tools are developed, suggestions to 
improve the system of internal control are offered.  

Relevant, for modern practice, classification of control of credit unions 
activity is offered. 

Feasibility of developing of the internal control systems of credit unions using 
the advanced experience of organization of control in corporate structures is 
grounded. Analytical methods to detect fictitious loans and borrowers are worked 
out.  

Key words: a credit union, control of activity, organization, internal control, 
external control, audit, methodical provision, capital, transactions, reporting. 


