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АНОТАЦІЯ 
 

Мохняк В.С. Організація і методика обліку та контролю у кредитних 

спілках. – Кваліфікаційна наукова праця 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). – 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 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. 

Відзначено, що розвиток елементів методики й організації 

бухгалтерського обліку та контролю діяльності кредитних спілок повинен 

базуватися на особливостях економіко-правових засад їхнього функціонування.  

Доведено, що недостатньо обґрунтованим є безпосереднє впровадження у 

практику кредитних спілок прямих (без адаптації) облікових правил і методик 

комерційних підприємств. 

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. Аргументовано, що вказана інтерпретація 

додатково обумовлена тим, що хоча для кредитних спілок визначена соціально-

економічна місія фінансової підтримки малого і середнього бізнесу та 



 3

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. 

Аргументовано потребу і запропоновано об’єднати чинники впливу на 

організацію і методику бухгалтерського обліку кредитних спілок у такі групи: 

інституційні; економіко-правові; соціально-економічні; соціально-психологічні. 

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.  

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 запобігання редукції капіталу та засобом 

інвестиційної привабливості. 

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. 
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Обґрунтовано, 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. 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.  

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. 

Обґрунтовано доцільність визнання пайових внесків у складі власного 

капіталу кредитних спілок, як в бухгалтерському обліку, так і у фінансовій 

звітності. 

Запропоновано форми аналітичного обліку кредитних та депозитних 

операцій кредитних спілок, належне ведення яких дасть змогу ефективніше 

систематизувати дані бухгалтерського обліку та здійснювати контроль за ними. 

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 
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формат звітності не відповідає принципу суттєвості інформації та істотно 

обмежує придатність такої звітності для проведення аналізу фінансово-

майнового стану і результатів діяльності з боку зовнішніх стейкхолдерів 

кредитних спілок. Обґрунтовано доцільність винесення вказаних об’єктів 

бухгалтерського обліку в окремі статті основних форм фінансових звітів. 

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 

суб’єктів господарювання. Адаптовано загальнонаукові підходи до організації 

економічного контролю для кредитних спілок.  

Розвинуто і запропоновано адекватну для сучасної практики 

класифікацію контролю діяльності кредитних спілок. 

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. 

Обґрунтовано доцільність проектування систем внутрішнього контролю 

кредитних спілок з використанням передового досвіду організації контролю в 

корпоративних структурах.  

Розроблено аналітичні методи виявлення фіктивно виданих позик і 

фіктивних позичальників 

Ключові слова: кредитна спілка, контроль діяльності, організація, 

внутрішній контроль, зовнішній контроль, аудит, методичне забезпечення, 

капітал, операції, звітність. 
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ABSTRACT 

 

Mokhnyak V. Organization and methods of accounting and control in credit 

unions. – Qualifying scientific work (manuscript copyright). 

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 pointed out that the development of methodology elements and 

organization of accounting and auditing of credit unions activity must be based on the 

peculiarities of economic and legal principles of their functioning.  

It is proved that straight implementation of direct (without adaptation) 

accounting rules and methodologies of business enterprises into practice of credit 

unions is not sufficiently grounded. 

It is shown that economic interpretation of the imperative norm on distribution 

of the credit union income, transformed by means of the direct synonymous 

categories, meets trivial for business enterprises procedure of net profit distribution. It 

is reasoned that indicated interpretation is additionally grounded by the fact by that 

although socio-economic mission of credit unions was defined as a financial support 

of small, middle-size businesses, and population, actually, most credit unions are 

aimed at capital accumulation and profit making. Such “distortion” of credit unions’ 
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mission brings its corrections in forming of informative needs of key stakeholders of 

credit unions that in the long run must determine the basic principles of their 

accounting process. 

It is offered to group the influence factors on organization and methodology of 

accounting process of credit unions into institutional; economic and legal; socio-

economic; social and psychological. 

It is defined that main objects of accounting for credit unions (productive assets 

(given credits, interest yields got from the allotted credits, etc.) do not have clear 

regulations concerning their recording on separate accounts and in the articles of the 

financial statement, but are shown together with other (second-rate) objects. The 

paper underlines, that this approach contradicts the fundamental principles of 

importance, expediency (usefulness) and compatibility of economic information.  

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. 

It is proved that introduction of new or improving of the existing general 

methodological and methodical principles of separate objects of credit unions 

accounting must be based on theoretical accounting constructions as a fundamental 

basis for accountancy. 

It is grounded that application of positive approach in the credit unions 

accounting will objectively give an opportunity to develop its methodical tools, 

methodical techniques of documenting and inventory taking in particular, enhancing 

both informative and auditing functions of accounting. The necessity was pointed out 
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to take into account, in the accounting system of credit unions, not only economic 

operations but also separate facts of economic life, especially those that define 

borrowers’ solvency. 

Practicability of application of pragmatic and syntactic conceptual approaches 

of profit interpretation are shown to back up theoretical base for the development of 

methodology of accounting statement representation of processes of formation and 

use of undistributed income of credit unions taking into account their non-profit 

status and stakeholders’ informative needs, as well as regulative-methodical 

provision of creation of financial capital reserves and their inventory taking. 

It is reasonable to consider share contributions as a part of the equity capital of 

credit unions, both in accounting and financial statements. 

The forms of the analytical accounting of credit and deposit transactions of 

credit unions are offered, their proper recording will give an opportunity to 

systematize accounting data more effectively and carry out their control. 

It is found out that crucial, for credit unions, objects of accounting, that 

characterize their main functioning - accounts receivable balance on the loans given 

out to the members, accounts receivable balance on the deposits received, reserve of 

capital and cash reserves, profits on loans, interest costs on deposits, - according to 

the existing regulations are recorded in the statements articles together with other 

objects of accounting as a part of other current debt receivable, other long-term or 

current liabilities, other operating income, and operating costs accordingly. It is 

proved that such organization of accounting statements does not meet the principle of 

information significance and substantially limits the appropriateness of these 

statements to carry out analyses of the financial property state and functioning results 

on the part of external stakeholders of credit unions. It is found reasonable to record 

the mentioned objects of accounting in separate articles of the basic forms of 

financial statements. 

Theoretical and legislatively-normative principles of organization of control 

of credit unions activity in Ukraine are studied, current methodology of control is 
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analyzed, its informational and analytical tools are developed, suggestions to 

improve the system of internal control are offered.  

The theoretical basis of economic control of economic subjects functioning is 

analyzed. General scientific approaches to the organization of economic control for 

credit unions are adapted. 

Appropriate classification, for modern practice, of control of credit unions 

activity is worked out and offered. 

The development of the control system of credit unions is outlined, it involves 

subjects of external and internal control, objects of control and control actions in the 

context of forms of its subjects control in relation to the objects. 

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. 
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ВСТУП 

 

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 
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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 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 
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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 
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спілок. 

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 
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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: 

- 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 
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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 
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кредитне товариство” (довідка № 07-03 від 05.03.2019 р.). 

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. 

 



 22

РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ 

СПІЛОК В УКРАЇНІ ТА ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Економіко-правовий статус кредитних спілок в Україні та його 

вплив на організацію бухгалтерського обліку їхньої діяльності 

 

Фінансово-кредитні інститути на всіх етапах економічного розвитку 

об’єктивно виступають визначальним чинником розвитку як окремих суб’єктів 

господарювання, так і національних економік і глобального фінансово-

економічного середовища загалом. У структурі цього інституційного 

формування значиме і відмітне місце посідають кредитні спілки.  

На кредитні спілки суспільством в сучасних умовах покладається місія 

забезпечення малого і середнього бізнесу доступними і дешевими кредитними 

ресурсами, а також фінансової підтримки задоволення споживчих потреб 

населення. Результати досліджень свідчать про високоефективну діяльність і 

сучасний стрімкий розвиток кредитної кооперації, як зрештою і на попередніх 

етапах економіки, в європейських країнах. Насамперед це стосується таких 

країн як Німеччина та Австрія, у яких засновано не лише “традиційні” кредитні 

спілки, але й чимало кредитних товариств та утворені кооперативні банки 61, 

які на теперішній час мають певні переваги у сфері надання кредитних ресурсів 

перед класичною банківською системою. На противагу цьому, в Україні 

фінансові ресурси кредитних спілок є набагато дорожчими для суб’єктів 

підприємництва за банківські. Основною перевагою кредитних спілок 

залишається їхня гнучкість у прийнятті рішень про видачу кредитів. Тому 

переважною сферою їхньої діяльності в Україні є споживче кредитування 

населення. 

Розвиток кооперативного руху припадає на першу половину XIX 

століття, а його батьківщиною, як відомо, є дві країни: Англія, де народилася 

ідея споживчої кооперації, та Німеччина, що дала світові кредитну кооперацію.  



 23

Засновниками німецької кооперації були: Шульце з Деліч, який розпочав 

свою діяльність через організацію ремісничої спілки у міській місцевості, і 

Райфайзен, творець сільських кредитних кооператив для піднесення рільничого 

господарства [21]. Саме тут розвинулась найперша міська спілка, позаяк менш 

активне сільське населення не виявило інтересу до кооперативного руху, який 

видавався їм більш ризикованим через вимагання ним необмеженої поруки. І 

лише у 80-ті роки XIX століття, коли унаслідок сільськогосподарської кризи, 

селяни-рільники були змушені шукати знання і капіталу для порятунку свого 

господарства від занепаду, почали розвиватися спілки, які забезпечували 

вирішення одночасно обох проблем. Від цього часу їхнє зростання 

розпочинається швидкими темпами так, що на початку XX століття переважна 

частина німецьких селян належали до кредитних спілок. На другому місці за 

кількістю після кредитних були спілки для закупівлі господарських засобів, 

продажу продуктів рільництва, переробки і збуту молока, спільного 

використання господарських машин, меліорації ґрунтів і тощо. Вони 

об'єднувалися у союзи, а ті - у центри і входили до головного союзу. Такі союзи 

служили для проведення контролю, фахових порад, організації навчальних 

курсів, акредитації спілок, гуртових продажів і закупівель. 

Кредитна спілка (товариство, засноване на пайовому капіталі) є за своєю 

суттю суб’єктом комерційної діяльності, тобто переслідує певні фінансово-

економічні цілі (нарощування капіталу). Як і будь-який економічний суб’єкт 

кредитна спілка мусить мати добре налагоджену систему обліку, зокрема 

інформацію про зміни у капіталі, доходи, витрати (видатки), розмір і вартість 

запозичень тощо. Саме чітко організована система обліку надає можливість 

більш ефективно здійснювати управління кредиткою спілкою. 

Історично формувалися різні організаційні форми депозитно-кредитних 

відносин – лихварство, ощадно-банківське кредитування, кредитна кооперація 

тощо. Формування в ХІХ ст. кредитної кооперації, на відміну від лихварства і 

банківництва, було зумовлене, насамперед, суспільно-соціальними, а не 

ринково-прибутковими факторами. 
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За даними Всесвітньої ради кредитних спілок рівень проникнення 

кредитних спілок у суспільстві (відношення кількості членів кредитних спілок 

до чисельності економічно активного населення) в Україні невисокий і станом 

на 01.01.2015 р. становив всього лиш 2,6 % – це набагато нижче, ніж у Ірландії 

(74,7 %), США (47,6 %) чи Канади (43,2 %), Еквадору (47,1 %), Коста Ріки 

(16,7 %), Гватемали (15,8 %), Польщі (8,1 %), проте вище ніж у Росії (0,3 %), 

Білорусі (0,01 %), Румунії (0,4 %), Естонії ( 0,7 %), Нідерландах (0,004 %) [196, 

с. 7-8]. Загалом по країнах – членах Всесвітньої ради кредитних спілок середній 

рівень проникнення становив 17 %, а у світі – 8,2 %. З наведених даних можна 

зробити висновок, що для розвитку кредитних спілок фактори рівня розвитку 

економіки держави чи рівня відсоткових ставок залучення капіталу не є 

єдиновизначальними: у держав з низьким рівнем розвитку економіки рівень 

проникнення може бути високим, а у держав з високим рівнем розвитку – 

низьким, і навпаки. Очевидно, що на розвиток кредитної кооперації істотно 

впливають фактори фінансових традицій та ментальності народів, їх схильності 

до кооперації загалом. 

Б. А.Дадашев та О. І. Гриценко в аналізі факторів створення кредитних 

спілок в Україні виділяють низку можливостей і загроз. Зокрема, до 

можливостей вони відносять статус неприбуткових організацій, сприйняття ідеї 

кредитної кооперації українським суспільством, створення Національної 

асоціації кредитних спілок України, підтримку кредитних спілок з боку 

різноманітних міжнародних проектів тощо. Серед загроз розвитку кредитної 

кооперації насамперед виділяють можливість втрати статусу неприбуткових 

організацій, неузгодженість чинного законодавства, відсутність належної 

підтримки з боку держави, слабка ринкова позиція, залежність погашення 

кредиту від факторів, що не залежать від менеджера, наприклад втрата здоров’я 

позичальником чи звільнення його з роботи тощо [35, с. 81]. 

Негативний вплив на розвиток кредитної кооперації в Україні зчинила 

фінансово-економічна криза. Типовим для таких фаз розвитку економіки є 

масове закриття депозитних рахунків та вилучення коштів з установ системи 



 25

фінансово-кредитних відносин. Не оминуло це негативне явище і 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 ріст кредитної 

кооперації спостерігався до 2008 р. включно, а з 2009 р. настав різкий спад (рис. 

1.1, 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Динаміка кількості кредитних спілок та їхніх членів в Україні за 

2007-2017рр. (сформовано автором за результатами проведеного дослідження) 

 

Номінальний рівень сумарного обсягу основних фінансово-майнових 

показників кредитних спілок України повернувся до рівня 2007 р. Проте, якщо 

врахувати девальвацію української гривні у понад п’ять разів за останні десять 

років, реальний спад діяльності кредитних спілок стає ще відчутнішим (рис. 

1.3). Позитивною є лише динаміка співвідношення власного та залученого 

капіталу. Детальний аналіз відносних та середніх показників стану кредитних 

спілок в Україні за 2004-2014 рр. проведений в дисертації О. Ю. Шишути [223]. 
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Рис. 1.2. Динаміка показників сумарних обсягів активів, капіталу, 

залишків залучених депозитів і виданих кредитів кредитних спілок в Україні за 

2007-2017 рр. (сформовано автором за результатами проведеного дослідження) 

 

Зокрема, автор вказує, що “динаміка коефіцієнта автономії вказує на 

подолання наслідків фінансової кризи та стабілізацію діяльності кредитними 

спілками в останні роки”, а поступове зростання середніх показників активів, 

капіталу, залишків виданих кредитів на одного члена упродовж 2010-2014 рр. 

свідчить про економічний розвиток кредитних спілок [223, с. 42-43]. З огляду 

на динаміку показників на рис. 1.3 з таким висновком О. Ю. Шишути 

погодитись важко. 

Проте, гіршого впливу, ніж від фінансово-економічної кризи, система 

кредитної кооперації зазнала від масового шахрайства з боку членів правління 

багатьох кредитних спілок (СК “Надія”, КС “Християнська злагода”, КС 

“Перше кредитне товариство”, КС “Імперія”, КС “Експресія”). Деякі кредитні 
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Рис. 1.3. Динаміка показників сумарних обсягів активів, капіталу, 

залишків залучених депозитів та виданих кредитів кредитних спілок в Україні 

за 2007-2017 рр. з урахуванням девальвації української гривні (за базу взято 

курс гривні до долара США станом на 31.12.2007 р.) (сформовано автором за 

результатами проведеного дослідження) 
 

спілки були фактично перетворені у фінансові піраміди: через шахрайське 

вилучення коштів повернення депозитних вкладів було можливим лише за 

рахунок надходження нових внесків і вкладів, і якби не фінансово-економічна 

криза, то невідомо скільки часу ці процеси продовжувалися б надалі. 

Значне шахрайство у системі кредитної кооперації свідчить про 

незадовільний, як внутрішній, так і зовнішній контроль за діяльністю 

кредитних спілок, а основним інструментом інформаційного забезпечення 

системи контролю їхньої діяльності є, безперечно, звітність та система 

бухгалтерського обліку як її джерело. Тому надзвичайно актуальною постає 

потреба перегляду (а точніше, формування) методології бухгалтерського обліку 

в кредитних спілках та побудова формату їх звітності. 

Загалом, обов’язковою передумовою економічного розвитку кредитної 
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кооперації є відновлення довіри до кредитних спілок з боку українського 

суспільства. А це вимагає формування в них прозорих систем управління та 

звітності про результати діяльності. 

Формування методології бухгалтерського обліку, звітності та контролю 

для організацій будь-яких видів насамперед базується на економіко-правових 

засадах їхнього функціонування. 

Відповідно до Закону України “Про кредитні спілки” від 20.12.2001 р. 

№ 2908-ІІІ кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними 

особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з 

метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні 

фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної 

спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності 

якої є надання передбачених законом фінансових послуг [182]. 

Таке визначення кредитних спілок містить низку важливих аспектів, які, з 

одного боку, відрізняють їх від фінансових установ та неприбуткових 

організацій інших видів, а з іншого – є важливими факторами, що впливають на 

побудову методології й методики їх бухгалтерського обліку. Зокрема, не 

зважаючи на те, що і кредитні спілки, і банки є фінансовими установами, між 

ними існує чимало суттєвих відмінностей – в організаційно-правовій формі, 

формі залучення капіталу, імперативному регулюванні, вимогах до засновників 

та учасників у капіталі, асортименті послуг та багато інших (табл. 1.1). 

Зазначені відмінності є істотними аргументами, що унеможливлюють пряме 

застосування стандартів і методології бухгалтерського обліку діяльності банків 

до кредитних спілок, а засвідчують доцільність й необхідність розроблення 

власної методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Кредитні спілки як фінансові установи можуть надавати доволі 

обмежений асортимент фінансових послуг порівняно з банківськими 

установами. Законом України “Про кредитні спілки” від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ 

передбачено, що кредитна спілка відповідно до свого статуту здійснює 

виключно такі види фінансово-господарських операцій: 
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Таблиця 1.1 

Порівняльна характеристика кредитних спілок і банків 
Критерій Кредитні спілки Банки 

Організаційно-правова 
форма та юридичний статус 

Кооператив, неприбуткова 
фінансова установа 

Публічне акціонерне 
товариство або 
кооперативний банк1 

Форма залучення капіталу Пайовий Акціонерний 
Орган регулювання, під 
повноваження якого підпадає 
діяльність організації 

Національна комісія, що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг 

Національний банк України 

Засновники та учасники в 
капіталі 

Лише фізичні особи чи їх 
професійні спілки 
(об’єднання профспілок) 

Фізичні і юридичні особи, 
держава в особі 
уповноважених органів 

Участь в капіталі 
нерезидентів 

Неможлива Можлива 

Істотна участь в капіталі, що 
дає можливість справляти 
значний вплив на управління 
або діяльність організації 

Формально неможлива Можлива 

Наявність відокремлених 
підрозділів 

Можливе Можливе 

Асортимент надаваних 
послуг 

Обмежений: лише фінансові 
послуги із залучення пайових 
внесків і депозитів від членів 
та надання їм кредитів 

Широкий асортимент 
банківських та інших 
фінансових послуг, а також 
розрахунково-касове й 
інкасаційне обслуговування 
клієнтів, інвестиційна 
діяльність тощо 

Гарантування вкладів у 
депозити 

Не здійснюється Здійснюється Фондом 
гарантування вкладів 
фізичних осіб 

Наявність окремих 
стандартів, що 
регламентують 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність 
організацій 

Немає Існують 

Примітка. Сформовано автором за результатами проведеного дослідження 

 

– приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів 

спілки; 

– надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та 

забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від 
                                                
1 Надалі порівняння кредитних спілок відбувається лише з банками у формі публічних акціонерних товариств 
як найбільш поширених за організаційно-правовою формою в Україні. 
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імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та 

приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого 

одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від 

капіталу кредитної спілки; 

– залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на 

депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов’язання 

кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків 

від загальних зобов’язань кредитної спілки; 

– виступає поручителем виконання членом спілки зобов язань перед 

третіми особами; 

– розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах 

банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній 

кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери (перелік яких 

встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг) та паї кооперативних банків; 

– залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об’єднаної 

кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання 

кредитів своїм членам (якщо інше не встановлено рішенням Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг). 

Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 

50 відсотків вартості загальних зобов’язань та капіталу кредитної спілки на 

момент залучення; 

– надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено 

рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг; 

– виступає членом платіжних систем; 

– оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у 

межах наданого йому кредиту; 

– провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально 

створених для цього фондів [182]. 
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Вказаний перелік фінансово-господарських операцій кредитних спілок є 

важливим критерієм побудови методики аналітичного обліку їхньої діяльності. 

З юридичного погляду кредитні спілки належать до неприбуткових 

організацій, проте з економічної точки зору цей статус не є таким вже й 

однозначним. Адже відповідно до Закону України “Про кредитні спілки” від 

20.12.2001 р. № 2908-ІІІ “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)” [182]. З економічної точки зору це твердження за допомогою 

прямих синонімічних категорій можна трансформувати у цілком тривіальну для 

комерційних підприємств процедуру розподілу чистого прибутку у формі 

дивідендів (рис. 1.4). І хоча суспільством 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 у різних формах їх членами. 

Таке викривлення місії кредитних спілок вносить свої корективи у формування 

інформаційних потреб ключових стейкхолдерів кредитних спілок, які зрештою 

і повинні визначати основні засади побудови методології бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності цих організацій. Зокрема, методологія 

бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок хоча й не повинна 

передбачати формальне визнання прибутку, проте має містити облікові 

механізми його ідентифікації й оцінювання принаймні для потреб 

управлінського обліку. 

Методологія бухгалтерського обліку підприємства чи організації будь-

якого виду економічної діяльності та організаційно-правової форми повинна 

визначатись характером інформаційних потреб основних груп їхніх 

стейкхолдерів. “Успішне функціонування системи обліку та фінансової 

звітності як соціального інституту залежить від відповідності сформованих у 

цих системах показників потребам різних груп користувачів” [171, с. 51]. 
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Рис. 1.4. Економічна інтерпретація імперативної норми про розподіл 

нерозподіленого доходу кредитної спілки (сформовано автором за результати 

проведеного дослідження) 
 

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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З огляду на те, що кредитні спілки належать до публічних організацій, вони 

мають доволі багато стейкхолдерів з широким колом фінансових та 

нефінансових інтересів. 

До основних груп внутрішніх стейкхолдерів кредитних спілок належать 

їхні органи управління – спостережна рада, правління, ревізійна комісія, 

кредитний комітет. Зовнішніми стейкхолдерами кредитних спілок є їхні діючі 

та потенційні члени, органи державної влади та регулювання (насамперед, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг), аудитори, об’єднані кредитні спілки, прямі (інші кредитні 

спілки) та непрямі (банки та інші фінансові установи) конкуренти, партнери 

на ринку споживчого кредитування (зокрема торговельні підприємства, товари 

яких реалізуються із залученням фінансування кредитних спілок тощо), 

аналітики й експерти ринку та багато інших. Характер інтересів у вказаних 

груп стейкхолдерів може бути різний: прямий фінансовий – у членів кредитної 

спілки, які одночасно є основними її контрагентами (вкладниками та 

позичальниками), а також органів управління нею, об’єднаної кредитної 

спілки; непрямий – у держави, конкурентів, партнерів; без фінансового 

інтересу – в аудиторів, аналітиків й експертів ринку тощо. Таким чином, 

методологія бухгалтерського обліку та фінансової звітності кредитних спілок 

визначається не лише суб’єктами інтересів (стейкхолдерами), але й об’єктами 

(змістом) таких інтересів (табл. 1.2). 

Проаналізувавши дані табл. 1.2, можна зробити висновок, що більшість 

стейкхолдерів кредитних спілок заінтересовані у їх фінансовій стабільності. 

Хоча інші інтереси є доволі різновекторними, а інколи – протилежними. 

Наприклад, вкладники кредитних спілок заінтересовані у високих ставках 

відсотка за депозитами, а позичальники – у низьких ставках відсотка за 

кредитами. Проте одночасно забезпечити високі відсотки за депозитами та 

низькі за кредитами, ще й фінансову стабільність кредитної спілки 

неможливо. Це вказує на наявність певних конфліктів інтересів окремих груп 

стейкхолдерів. 
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Таблиця 1.2 

Характеристика основних інтересів стейкхолдерів кредитної спілки 
Стейкхолдери 

кредитної спілки 
Основні інтереси стейкхолдерів у діяльності кредитної спілки чи її 

результатах 
1 2 

Внутрішні стейкхолдери 
Спостережна рада 
кредитної спілки 

– дотримання місії та цілей функціонування кредитної спілки, 
визначеної її статутом; 
– ефективне виконання стратегії розвитку кредитної спілки; 
– максимальне задоволення інтересів членів кредитної спілки; 
– ефективне кадрове забезпечення правління, ревізійної комісії та 
кредитного комітету кредитної спілки тощо. 

Правління кредитної 
спілки 

– підтримка високого рівня фінансової стійкості, ліквідності та 
платоспроможності фінансово-майнового стану кредитної спілки; 
– досягнення позитивного і значного за величиною значення 
нерозподіленого доходу, що залишається у розпорядженні 
кредитної спілки за підсумками фінансового року; 
– забезпечення інших позитивних результатів поточної діяльності 
кредитної спілки; 
– підтримка високого рівня ділової репутації кредитної спілки 
тощо. 

Ревізійна комісія 
кредитної спілки 

– забезпечення об’єктивності інформації системи бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності кредитної спілки; 
– своєчасне виявлення ризиків порушення фінансової стабільності 
кредитної спілки тощо. 

Кредитний комітет 
кредитної спілки 

– підтримка високого рівня якості кредитного портфеля кредитної 
спілки; 
– ефективність кредитної діяльності спілки тощо. 

Зовнішні стейкхолдери 
Члени кредитної 
спілки загалом та 
зокрема: 
 

– вкладники 
 
 
 
 
 

– позичальники 

– стабільність діяльності кредитної спілки; 
– обсяги розподілу доходу на членські внески за підсумками 
фінансового року тощо; 
 
– високий рівень ліквідності та платоспроможності кредитної 
спілки; 
– рівень ставки відсотків за депозитним вкладами; 
– своєчасне виконання зобов’язань кредитної спілки з виплати 
відсотків та повернення вкладів; 
 
– рівень ставки відсотків та інші умови кредитування. 

Національна комісія, 
що здійснює державне 
регулювання у сфері 
ринків фінансових 
послуг 

– фінансова стабільність кредитної спілки; 
– відповідність діяльності кредитної спілки основним засадам 
фінансової політики держави; 
– належне дотримання порядку та правил ведення діяльності 
кредитної спілки; 
– дотримання критеріїв та фінансових нормативів діяльності 
кредитних установ, зокрема щодо капіталу, платоспроможності, 
якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності, 
порядок формування та використання страхового резерву, а також 
критерії якості системи управління; 
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Продовження табл. 1.2 
1 2 

 – дотримання стандартів та інших нормативних документів, що 
регулюють ведення бухгалтерського обліку кредитної спілки, 
порядку складання і подання звітності тощо. 

Об’єднана кредитна 
спілка 

– наявність тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки, що 
можуть бути розміщені в об’єднаній кредитній спілці; 
– потреба залучення коштів з інших кредитних спілок через 
об’єднану кредитну спілку тощо. 

Партнери на ринку 
споживчого 
кредитування 

– фінансова стабільність кредитної спілки; 
– обсяги залучення фінансування від кредитної спілки для 
споживчого кредитування; 
– умови залучення фінансування та умови вступу до кредитної 
спілки тощо. 

Прямі та непрямі 
конкуренти 

– наявність тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки, що 
можуть бути розміщені на депозитних рахунках в установах банків; 
– інформація про розмір відсоткової ставки та умови залучення 
вкладів на депозити на надання кредитів членам кредитної спілки 
тощо. 

Аудитори – об’єктивність інформації системи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності кредитної спілки; 
– фінансова стабільність кредитної спілки; 

Аналітики й експерти 
ринку 

– інформація про фінансово-майновий стан та результати 
діяльності кредитної спілки; 
– інформація про розмір відсоткової ставки та умови залучення 
вкладів на депозити на надання кредитів членам кредитної спілки 
тощо. 

Примітка. Сформовано автором за результатами проведеного досслідження 
 

Як стверджує Л. М. Пилипенко “інформаційні запити різних груп 

стейкхолдерів підприємств за своїм змістом можуть бути відмінними, а за 

спрямуванням інтересу навіть протилежними” [171, с. 53]. При цьому він 

зауважує на тому, що деякі стейкхолдери, а саме менеджмент найвищого рівня 

управління, можуть здійснювати вплив на формування інформації в системі 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності з урахуванням власних 

інтересів, наприклад для визнання та відображення значних за величиною 

прибутків. І на догоду таким стейкхолдерам “в обліку може бути застосована 

креативність” [171, с. 41]. 

Серед стейкхолдерів кредитних спілок також є такі, що можуть впливати 

на формування інформації у системі бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності – це насамперед правління кредитних спілок. Зміст їхніх інтересів 
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відрізняється від інтересів топ-менеджерів комерційних підприємств: вони 

зацікавлені передовсім не у прибутках кредитних спілок, а у підтримці такого 

фінансово-майнового стану, який характеризується високими рівнями 

фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності. Надзвичайно важливо 

не допускати можливостей застосування креативності в обліку кредитних 

спілок, а це означає що їх бухгалтерська методологія має бути жорстко 

регламентована й містити мінімум альтернатив у виборі методик визнання й 

оцінювання бухгалтерських об’єктів чи інших бухгалтерських процедур. 

До важливих факторів функціонування кредитних спілок належать 

особливості формування їхнього капіталу. Закон України “Про кредитні 

спілки” від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ [182] та інші нормативно-інструктивні 

документи у сфері регулювання їхньої діяльності, зокрема Положення про 

фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління 

кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затверджене 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 16.01.2004 р. № 7 [176], встановлюють обов’язковість формування 

капіталу кредитних спілок з таких складових (табл. 1.3): 

– пайового капіталу; 

– резервного капіталу; 

– додаткового капіталу. 

Аналіз фінансових звітів кредитних спілок засвідчив, що у першому 

розділі пасиву балансу “Власний капітал” вони також подають дані за статтею  

“Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”. Фактично за цією статтею 

кредитні спілки подають залишок обсягу нерозподіленого доходу. При чому, 

якщо на дати проміжного балансу дані за цією статтею дійсно відповідають 

змісту показника “Нерозподілений дохід” (ще не визначено куди і в яких 

обсягах буде скерований його залишок – на покриття можливих майбутніх 

втрат, поповнення резервного капіталу чи розподілу між членами кредитної 

спілки), то у річному балансі з урахуванням подій після дати балансу ця стаття 

мала би бути закритою (відповідно до вищезазначеного закону залишок  
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Таблиця 1.3 

Характеристика складових капіталу кредитної спілки 

Складова 
капіталу 

Джерела 
формування 

Напрями 
використання 

Можливість 
повернення 

Ознака 
платності 
капіталу2 

Пайовий 
капітал 

обов’язкові 
пайові членські 
внески; 
додаткові пайові 
членські внески 

виконує функцію 
статутного капіталу 

може бути 
повернений у разі 
припинення 
членства у 
кредитній спілці; 
добровільні 
додаткові пайові 
внески можуть бути 
повернені і без 
втрати членства 

платний 

Резервний 
капітал 

вступні внески 
членів кредитної 
спілки; 
нерозподілений 
дохід кредитної 
спілки; 
інші джерела 

призначений для 
відшкодування 
можливих збитків 
кредитної спілки, що 
не можуть бути 
покритими за 
рахунок надходжень 
поточного року, 
забезпечення 
платоспроможності 
кредитної спілки та 
захисту заощаджень 
її членів 

не підлягає 
поверненню членам 
кредитної спілки, а 
у разі її ліквідації 
зараховується до 
Державного 
бюджету України 

не платний 

Додатковий 
капітал 

цільові внески 
членів спілки; 
благодійні 
внески фізичних 
та юридичних 
осіб; 
безоплатно 
отримане майно 
і необоротні 
засоби 

може бути 
використаний на 
покриття збитків 

добровільні цільові 
внески в 
додатковий капітал 
можуть бути 
повернені членам 
кредитної спілки. У 
разі ліквідації 
кредитної спілки 
залишок її 
додаткового 
капіталу 
зараховується до 
Державного 
бюджету України 

не платний 

Нерозподі-
лений дохід 

результати 
фінансової 
діяльності 

поповнення капіталу 
кредитної спілки, 
розподіл між її 
членами 

Х Х 

 

                                                
2 Можливість нарахування відсотків на внески у капітал 
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нерозподіленого доходу за підсумками фінансового року скеровується на 

поповнення капіталу і резервів кредитної спілки, а решту розподіляється між 

членами спілки). Таким чином, капітал кредитної спілки упродовж фінансового 

року включає ще одну складову, яка по завершенні року або буде переведена в 

інші види капіталу, або розподілена. 

Таким чином, основні фактори впливу на побудову методики й 

методології бухгалтерського обліку кредитних спілок можна об’єднати у такі 

групи: 

– інституційні, пов’язані зі статусами кредитних спілок як фінансових 

установ та неприбуткових організацій; 

– економіко-правові, що обумовлюють правила ведення фінансово-

господарської діяльності, порядок формування й розподілу капіталу, а також 

визначають стейкхолдерів кредитних спілок, їхні основні інтереси та 

інформаційні потреби; 

– соціально-економічні, пов’язані з місією кредитних спілок у 

суспільстві, їхньою роллю у фінансуванні економічного розвитку 

підприємництва та задоволення споживчих потреб населення, взаємовпливі з 

економічним станом і розвитком в державі загалом та її фінансовій системі 

зокрема; 

– соціально-психологічні, обумовлені низьким рівнем довіри до їхньої 

діяльності з боку населення та необхідністю його підняття тощо. 

 

 

1.2. Сучасний стан організації бухгалтерського обліку в кредитних 

спілках України: проблеми та перспективи 

 

Сучасні трансформаційні процеси, зорієнтовані на розвиток соціально 

орієнтованої економіки України, вимагають формування нового науково-

обґрунтованого механізму для інформаційного забезпечення їх ефективності, у 

тому числі й для підтримки дієвого функціонування фінансово-кредитних 
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інституцій. З метою об’єктивнішого управління фінансово-економічними 

процесами цей механізм повинен базуватися на формалізованих даних системи 

бухгалтерського обліку і показниках звітності. Для забезпечення таких цілей 

необхідна адекватна система обліку, яка інформаційно розкриває об’єктивні 

процеси та їх результати, що мають місце у кредитних спілках як громадських 

самоврядних організаціях. 

Ураховуючи специфіку кредитних спілок, яка полягає у залученні й 

операційному оперуванні особистими заощадженнями їхніх членів для 

взаємного кредитування, адаптивна система бухгалтерського обліку, 

відображаючи специфіку таких операцій, у своїй методологічній спрямованості 

повинна інформаційно забезпечувати фінансовий та соціальний захист всіх 

учасників, формувати надійну статистичну базу для управління 

макроекономічними процесами, створювати прозорість діяльності цих суб’єктів 

для інститутів у сфері регулювання фінансових послуг. 

Варто погодитись із думкою, що “специфічність функціонування 

кредитних спілок зумовлює необхідність забезпечення внутрішніх і зовнішніх 

користувачів обліковою інформацією… це можливо завдяки побудові облікової 

системи з урахуванням удосконалення складових елементів організації 

бухгалтерського обліку” [206, с. 6]. Дотримання норм застарілої законодавчо-

регламентної бази щодо організації обліку у кредитних спілках, відсутність 

чітких правових норм контролю їхньої діяльності не забезпечує фінансового 

захисту їх членів, унеможливлює й дієвість загальноекономічного регулювання 

діяльності суб’єктів цієї сфери економіки, а тому проблематика розроблення 

адаптивності системи обліку у кредитних спілках є актуальною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що темі особливостей 

функціонування та управління діяльністю кредитних спілок в наукових 

дослідженнях приділено недостатньо уваги. Зокрема, в цьому напрямку 

захищено лише одну докторську та дванадцять кандидатських дисертації. 

Проблемі бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок вітчизняні 

науковці уваги приділяють ще менше, зі спеціальності 08.00.09 
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“Бухгалтерський облік, аналіз, аудит” захищено лише п’ять кандидатських 

дисертацій, об’єктом дослідження якої були організація і методика 

бухгалтерського обліку в кредитних спілках (автори: 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.)). 

В результаті аналізу наукових публікацій підтверджено актуальну 

потребу адаптації системи бухгалтерського обліку у кредитних спілках 

відповідно до реальних умов, у яких вони здійснюють свою діяльність, та 

специфіки їхніх фінансових операцій. Попри те, як зробила висновок 

М. С. Федорець за результатами дисертаційного дослідження, на теперішній 

час “… відсутні спеціальні комплексні дослідження стосовно проблем 

організації облікового процесу та методики обліку специфічних операцій у 

кредитних спілках” [206, с. 1]. 

У наукових публікаціях висвітлені дослідження лише окремих 

топологічних ділянок бухгалтерського обліку в кредитних спілках – власного 

капіталу 29, 33, 216, доходів і витрат 30, фінансових результатів 232, 

депозитно-кредитних операцій 24, 208, продуктивних активів 49, 

документування [209, звітності 222] тощо. Пропозиції авторів цих публікацій, 

як правило, спрямовані на удосконалення наявної методики бухгалтерського 

обліку (переважно щодо зміни структури (архітектури) синтетичного й 

аналітичного обліку), запропонованої регулятивними документами. Проте, 

більш ґрунтовні дослідження свідчать про потребу докорінної зміни 

методології бухгалтерського обліку в кредитних спілках. Погоджуємось з 

думкою М. С. Федорець, що кредитні спілки “… як і інші небанківські 

фінансові посередники, здійснюють облік та складають фінансову звітність за 

традиційною системою, що малопридатна для установ, які проводять операції з 

фінансово-кредитними ресурсами, оскільки не враховує основний вид їхньої 

діяльності – кредитно-фінансовий…” 206, с. 8. Таким чином, необхідність 

розбудови нової методології бухгалтерського обліку діяльності кредитних 

спілок, яка б враховувала і фінансово-кредитний характер їхньої діяльності, і 
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неприбутковий статус та соціально-значиму місію їхньої діяльності, 

залишається невирішеною проблематикою, яка потребує наукового 

розроблення та обґрунтування. 

Первинним обліково-процедурним процесом в системі бухгалтерського 

обліку діяльності кредитних спілок, як і будь-яких інших організацій, є 

документування. У функціональній структурі бухгалтерського обліку 

документування відіграє не лише економічну, а й юридичну роль. Які 

випливають із безпосередніх функцій бухгалтерських документів – 

контрольної, аналітичної, захисної, інформаційної, доказової, організаційної, 

управлінської та соціальної. У фінансовій сфері, якій притаманні значні ризики 

шахрайства, зловживання пов’язані насамперед з підробленням первинних 

облікових документів під час отримання чи видачі готівки. Це підтверджується 

проведеними О. М. Васильченко дослідженнями типових прикладів фінансових 

злочинів, які полягають у фальсифікації договорів про прийом нових членів до 

кредитних спілок та видачу їм кредитів 10, с. 572. Такі зловживання 

характеризуються значним рівнем латентності. Адже, як стверджують 

С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська та О. В. Вакун “через первинні документи 

неможливо визначити, чи господарська операція є реальною, чи шахрайською” 

40, с. 31. Таким чином руйнується доказова функція первинних документів. 

Проте провести підтвердження доказовості первинних документів через 

причинно-наслідкові зв’язки, як це запропоновано в 40, не завжди можливо, 

адже за фіктивними документами шахрайська операція могла бути занесена на 

рахунки бухгалтерського обліку (наприклад, фіктивно виданий кредит може 

бути відображений в системі рахунків). Подібним чином може бути нівельована 

і контрольна функція бухгалтерських документів, а дійсно ретельний і чіткий 

контроль може бути проведений лише за допомогою методу інвентаризації. 

Тому питання документування є надзвичайно важливим в організації 

бухгалтерського обліку кредитних спілок. Проведений Н. Феньо порівняльний 

аналіз організації документального забезпечення українських кредитних 

товариств у першій половині ХХ ст. та на початку ХХІ ст. свідчить, що навіть 
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на початкових етапах розвитку кредитної кооперації на території України 

питанню документування приділялось досить багато уваги, а кількість форм 

первинних документів була більш-менш зіставною із теперішнім їх переліком 

209. 

Специфічність фінансових операцій у кредитних спілках передусім 

торкається об’єктів власного капіталу, методика обліку яких недостатньо 

урегульована на рівні загальної національної та міжнародної стандартизації 

системи бухгалтерського обліку. Такий висновок робиться в багатьох 

публікаціях у сфері бухгалтерського обліку, зокрема Н. М. Воськало, за 

результатами дисертаційного дослідження, акцентує на “необхідності 

теоретичного обґрунтування та розробленні рекомендацій з вдосконалення 

процесів обліку власного капіталу” (в цілому і окремих його складових) 

[20, с. 1]. 

Окремої уваги у контексті наукового вирішення проблеми 

бухгалтерського обліку та відображення у фінансовій звітності власного 

капіталу кредитної спілки заслуговує позиція Л.І. Чистякової, яка у праці [216] 

запропонувала класифікацію власного капіталу кредитних спілок, а саме: 

пайовий, резервний, додатковий капітал та залишок нерозподіленого доходу 

спілки вона об’єднує в категорію “реальний (дійсний) капітал”, а крім того 

виділяє потенційний капітал, до складу якого входять суми дооцінки оборотних 

і необоротних активів та ділова репутація спілки. З цього приводу варто 

зауважити, що ділова репутація за економічним підходом є елементом 

інтелектуального капіталу, а кредитні спілки, не маючи на меті отримання 

прибутку чи іншого примноження капіталу, не є суб’єктами ринків капіталів, 

для яких оцінка та репрезентація інтелектуального капіталу є надзвичайно 

актуальними. Тому необхідність виділення й обліку ділової репутації чи іншого 

виду інтелектуального капіталу для переважної більшості кредитних спілок є 

дискусійною. Проте, якщо в майбутньому стратегія розвитку кредитної спілки 

передбачає її реорганізацію в банк ( а такі події мали місце в історії розвитку 
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кредитної кооперації як за кордоном (Райффайзенбанк), так і в Україні 

(Дельтабанк)), то облік інтелектуального капіталу може бути доцільним. 

Загалом, науковці з предметної сфери знань бухгалтерського обліку 

(Н. М. Малюга 79, Л. М. Пилипенко 171, І. Й. Яремко 230 та багато інших) 

наполягають на необхідності розгляду капіталу (зокрема, і власного) будь-якого 

суб’єкта господарювання з точки зору двоїстості його економічно-юридичної 

природи. Економічний зміст капіталу відображає його економічний потенціал – 

майно, ресурси тощо, а юридичний – правові відносини власності. При цьому 

“обидві складові власного капіталу підприємства поєднані спільною ознакою 

корпоративних прав власності з боку засновників… Методологія облікових 

процедур капіталу має враховувати не лише його економічно-юридичний зміст та 

структуру, але й джерела та шляхи формування і напрями використання 

(споживання) його складових” 171, с. 190. Характеристика складових власного 

капіталу кредитних спілок наведена в табл. 1.4. 

У Положенні про фінансові нормативи діяльності та критерії якості 

системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, 

затвердженому Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 16.01.2004 р. № 7, також наведене поняття 

регулятивного капіталу кредитної спілки, який визначений як сума фактично 

сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, 

сформована за основною сумою виданих кредитів та сума капіталу кредитної 

спілки, сформованого за рахунок резервного капіталу, нерозподіленого доходу 

(за наявності), обов’язкових пайових внесків, додаткового капіталу, за 

винятком добровільних цільових внесків членів кредитної спілки, зменшена на 

суму непокритого збитку (за наявності) (рис. 1.5) [176]. Зважаючи на 

визначення, регулятивний капітал кредитної спілки не можна трактувати як 

окремий самостійний структурний компонент її власного капіталу. Це поняття 

запроваджене лише як окремий критерій аналізу й контролю за фінансовою 

стійкістю й платоспроможністю кредитної спілки. 
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Таблиця 1.4 

Характеристика складових власного капіталу кредитних спілок 
Основні складові 
власного капіталу 
кредитних спілок 

Шляхи (джерела) формування 
складових власного капіталу 

Напрями використання (споживання) 
складових власного капіталу 

Пайовий капітал Залучений від членів кредитної 
спілки шляхом внесення 
обов’язкових і додаткових 
пайових членських внесків 

Формування продуктивних і 
непродуктивних активів кредитної 
спілки, забезпечення її стійкості, 
платоспроможності та ліквідності. 
Розподіл можливий при ліквідації 
кредитної спілки чи припиненні 
членства у ній 

Резервний капітал Утворюється за рахунок 
вступних внесків кредитної 
спілки, частини її доходів чи 
інших джерел 

Відшкодування можливих збитків 
кредитної спілки, які не можуть бути 
покритими за рахунок надходжень 
поточного року, а також забезпечення 
її платоспроможності та захисту 
заощаджень її членів. При ліквідації 
спілки залишок коштів резервного 
капіталу зараховується до 
Державного бюджету України 

Додатковий 
капітал 

Формується за рахунок цільових 
внесків членів спілки, 
благодійних внесків фізичних та 
юридичних осіб, безоплатно 
отриманого майна і 
необоротних засобів 

При ліквідації спілки залишок 
додаткового капіталу зараховується 
до Державного бюджету України 

Залишок 
нерозподіленого 
доходу кредитної 
спілки 

Створений завдяки 
продуктивній енергії майна 

Скерування на покриття збитків, 
збільшення резервного капіталу, 
резерву забезпечення покриття втрат 
від неповернених позичок та розподіл 
між членами кредитної спілки 
пропорційно розміру їх пайових 
внесків у вигляді відсотків  

Примітка. Адаптовано автором до структури власного капіталу кредитних спілок за 
результатами проведено дослідження 

 
Науковці і практики, які досліджують адекватність регламентованих 

приписів і стандартизованих норм в організації бухгалтерського обліку 

кредитних спілок, як суспільно-фінансових інституцій, аргументовано наводять 

низку невідповідностей. У цьому контексті М.Й. Гедз і О.Д. Круподер 

відзначають, що “більшість досліджень, пропозицій і рекомендацій в галузі 

обліку та аудиту кредитних спілок виконуються виходячи із законодавчо-

нормативних документів … наукові дослідження за цією тематикою є 
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Рис. 1.5. Формування регулятивного капіталу кредитної спілки 
(сформовано автором за результатами проведеного дослідження) 
 

необхідними й актуальними” [24, с. 174]. З таких позицій О. Іваненко 

обґрунтовує “потребу вдосконалення бухгалтерського обліку в кредитних 

спілках в частині узгодження нормативно-правового регулювання” [49, с. 38], 

тобто йдеться про потребу вироблення адекватної для кредитних спілок 

законодавчо врегульованої облікової методології. 

Низка динамічних процесів у сучасній економіці (інфляційні процеси, 

різкі зміни валютних курсів, цінних корпоративних і державних паперів тощо) 

вимагає адаптації до них системи бухгалтерського обліку; особливо це 
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редукція власного капіталу, реальні цінові зміни боргів і зобов’язань) у системі 

обліку кредитних спілок відображення не знаходять. В сучасних дослідженнях 

щодо надання адаптивності сучасній системі бухгалтерського обліку 

аргументується потреба відображення у цій системі господарських операцій з 

невизначеними наслідками, обґрунтовується, що відображення таких операцій 

“сприяє зростанню корисності бухгалтерської інформації як бази прийняття 

рішень” та відзначається “потреба їх розгляду не лише з економічного, але й 

персоналістичного підходу, що дозволяє врахувати права, відповідальність, 

економічні інтереси соціально-економічних партнерів підприємства, в 

розпорядженні яких знаходяться ресурси” [81, с. 1]. Проблематика обліку 

власного капіталу та його зміни в системі корпоративних прав достатньо добре 

розкрита у дисертаційній роботі О. І. Пилипенка “Корпоративні права в системі 

бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація” [170]. 

У сучасних умовах нестійкого і недостатньо прогнозованого фінансово-

економічного середовища виникає проблема встановлення об’єктивного рівня 

фінансової стійкості кредитної спілки. Використовувані на теперішній час 

методики не дають змогу встановити об’єктивну захищеність власного 

(вкладеного) капіталу, реальний рівень фінансової стійкості кредитної спілки, 

оскільки існуючі методики ґрунтуються не тільки на формалізованій базовій 

інформації, а й використовують значну кількістю якісних показників. Для 

організацій такого типу базисною інформацією повинна, на наш погляд, 

виступати формалізована фінансова інформація, яку можливо отримати у 

системі бухгалтерського обліку. Попри те, організація бухгалтерського обліку 

як системне функціонування й опрацювання фінансово-господарських 

операцій, що проводяться кредитними спілками, здійснюється за 

методологічними підходом, розробленим спеціально уповноваженим органом 

виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг – 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).  

Ця комісія затвердила низку нормативних документів, які безпосередньо 
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регулюють бухгалтерський облік і звітність кредитних спілок чи певним чином 

впливають на їх побудову й організацію. Аналіз таких нормативних документів 

наведений в табл. 1.5. 

Таблиця 1.5 

Аналіз основних нормативних документів Національної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України, які впливають на 

методику й організацію бухгалтерського обліку та формування звітності 

кредитних спілок 

№ 
з/п Назва нормативного документа 

Аналіз впливу документа на методику й 
організацію бухгалтерського обліку та 

формування звітності кредитних спілок 
1 2 3 

Нормативні документи, які безпосередньо регулюють і визначають методику й 
організацію бухгалтерського обліку та формування звітності кредитних спілок 

1 Методичні рекомендації щодо ведення 
бухгалтерського обліку кредитною 
спілкою та об’єднаною кредитною 
спілкою, затверджені Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 18.12.2003 
р. № 171 [85] 

Визначає методику синтетичного й 
аналітичного обліку членських внесків, 
розрахункових і кредитно-депозитних 
операцій, фінансових інвестицій, доходів 
і витрат кредитної спілки 

2 Порядок складання та подання звітності 
кредитними спілками та об’єднаними 
кредитними спілками до Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг  
України, затверджений Розпорядженням  
Державної комісії з регулювання ринків  
фінансових послуг України від 25.12.2003 
р. № 177 [178] 

Визначає порядок складання і подання, 
встановлює вимоги до заповнення 
Звітних даних – спеціалізованої звітності 
кредитних спілок, яку вони подають до  
Національної комісії з регулювання  
ринків фінансових послуг України 

Нормативні документи, які певним чином впливають на методику й організацію 
бухгалтерського обліку та формування звітності кредитних спілок 

3 Положення про фінансові нормативи 
діяльності та критерії якості системи 
управління кредитних спілок та 
об’єднаних кредитних спілок, затверджене 
Розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України від 16.01.2004 р. № 7 [176] 

Необхідність систематичного контролю 
за затвердженими Положенням 
фінансовими нормативами щодо 
капіталу, платоспроможності, якості 
активів, ризиковості операцій, 
прибутковості та ліквідності, 
формування та використання страхового 
резерву, а також якості системи 
управління кредитними спілками 
зумовлює потребу відповідної побудови 
системи бухгалтерського обліку та 
звітності, придатної для їхнього 
розрахунку без значних затрат часу і 
зусиль 
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Продовження табл. 1.5 
1 2 3 
4 Методика формування та списання 

небанківськими фінансовими установами 
резерву для відшкодування можливих 
втрат за всіма видами кредитних операцій 
(за винятком позабалансових, крім 
гарантій), придбаними цінними паперами 
(у тому числі іпотечними сертифікатами з 
фіксованою дохідністю), іншими 
активними операціями згідно із 
законодавством, включаючи нараховані за 
всіма цими операціями проценти та 
комісії, затверджена Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 01.03.2011 
р. № 111 [84] 

Встановлює порядок формування та 
списання страхових резервів, які є 
безпосереднім об’єктом бухгалтерського 
обліку 

5 Вимоги до програмного забезпечення та 
спеціального технічного обладнання 
кредитних спілок, пов’язаного з наданням 
фінансових послуг, затверджені 
Розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України від 03.06.2005 р. № 1422 [13] 

Здійснює вплив на організацію 
автоматизації бухгалтерського обліку 
кредитних спілок 

 

Методичні рекомендації цього регулятивного органу щодо базових 

аспектів організації обліку у кредитних спілках та об’єднаних кредитних 

спілках спираються на загальнодержавні базові регламентації методики 

облікових процесів. Тобто, облік фінансово-господарських операцій кредитних 

спілок зорієнтований на загальний план рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу зобов’язань і господарських операцій підприємств, 

затверджений Міністерством фінансів України. Основним недоліком у 

формуванні методики бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок є 

вибір невірної концептуальної бази: Нацкомфінпослуг розробляла нормативні 

документи з регулювання бухгалтерського обліку у кредитних спілках на 

основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які є 

найкраще придатними для промислових, торговельних чи інших підприємств, 

тоді як необхідно було, на нашу думку та думку багатьох інших науковців, 

розробляти власну методологію обліку, адаптовану до фінансового характеру 

їхньої діяльності. Таку позицію підтверджує низка аргументів, зокрема: 
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– в перерахованих у табл. 1.5 нормативних документах крім власного 

капіталу, резервів, депозитів, кредитів і продуктивних активів іншим об’єктам 

бухгалтерського обліку уваги взагалі не приділено; 

– на відміну від звичайних комерційних підприємств кредитні спілки 

кредитні операції відображають на активних рахунках, а депозитні – на 

пасивних, що свідчить про їхню більшу подібність до банків, ніж до 

промислових чи інших підприємств; 

– отримані від надання кредитів відсотки кредитні спілки обліковують 

на рахунку інших фінансових доходів, хоча такий вид доходів є основним для 

фінансової установи; аналогічно витрати на сплату відсотків за залученими 

депозитами обліковують на рахунку інших затрат, хоча такий вид затрат також 

є основним для кредитної спілки. Те саме стосується й обліку майна, капіталу і 

зобов’язань: “залишається на теоретичному рівні незрозумілим, як можна 

основні джерела залучення коштів установи не виділяти в окрему групу, а, 

навпаки, включати до інших, які мають непостійний характер і до основної 

діяльності з надання фінансових послуг не належать, тому й не повинні 

обліковуватися на синтетичних рахунках, призначення яких полягає у 

відображенні інформації про розрахунки за іншими операціями” [208, с. 327]. 

Для вирішення вказаних проблемних питань деякі науковці “з метою 

удосконалення організації бухгалтерського обліку кредитних спілок 

пропонують впровадження в практику внутрішнього регламенту – Положення 

про організацію бухгалтерського обліку, у складі якого розглядається облікова 

політика, де обов’язково висвітлюються обрані способи оцінки специфічних 

об’єктів і методика обліку” [207]. 

Специфіка обліку кредитних спілок, як спеціалізованого фінансового 

посередника, зумовлює проведення основних активних і пасивних операцій: 

“… головною причиною недоліків обліку основних активних і пасивних 

операцій кредитних спілок вважається те, що одні і ті ж рахунки, але у різних 

господарських суб’єктів – фінансових і нефінансових, використовуються для 

обліку різних за своєю економічною сутністю об’єктів” [77]. До активних 
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операцій відносять надання фінансових послуг, здійснення іншої фінансової 

діяльності кредитними спілками на принципах кооперації стосовно розміщення 

й розподілу акумульованих ними з різних джерел власних, залучених та 

позикових коштів для формування фінансової стійкості кредитної спілки і, 

відповідно, задоволення потреб її членів в отриманні доступних послуг. 

У цьому контексті за результатами свого дисертаційного дослідження 

М. С. Федорець запропонувала удосконалену методику обліку активних 

операцій, зокрема “уточнення назви і призначення рахунків 18 “Довгострокова 

дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”, 36 “Розрахунки з 

покупцями та замовниками, контрагентами за основними операціями 

діяльності”, а також окремі статті фінансової звітності з метою 

раціоналізування інформаційних потоків з урахуванням особливостей 

фінансової діяльності кредитних спілок” [206, с. 3]. 

Пасивними є операції з акумулювання власних, залучених та позикових 

коштів з метою формування фінансових ресурсів кредитної спілки, 

спрямованих на забезпечення умов проведення активних операцій та її 

фінансової діяльності загалом. Для забезпечення більшої адекватності таких 

операцій у дисертації М. С. Федорець пропонується удосконалити “методику 

поточного та підсумкового обліку пасивних операцій кредитних спілок 

(формування власного капіталу і депозитних операцій) за рахунок уточнення 

назви й призначення рахунків 55 “Довгострокові зобов’язання за залученими 

коштами”, 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками, контрагентами 

за основними операціями діяльності” [206, с. 3]. 

За результатами проведення активних операцій на балансах кредитних 

спілок відбувається формування продуктивних активів – активів кредитної 

спілки, використання яких приносить їй економічні вигоди у вигляді доходу. 

До продуктивних активів кредитних спілок відповідно до Порядку складання та 

подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками 

до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 

(Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
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України від 25.12.2003 р. № 177) відносять 178: 

 кредити, надані членам кредитної спілки, в тому числі заборгованість 

за протермінованими та неповерненими кредитами, наданими членам кредитної 

спілки, за вирахуванням резерву забезпечення покриття втрат від неповернених 

позичок (протерміновані та неповернені кредити, надані членам кредитної 

спілки); 

 кредити, надані кредитним спілкам, зокрема заборгованість за 

протермінованими, неповерненими та безнадійними кредитами, наданими 

кредитним спілкам, за вирахуванням резерву забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок (протерміновані, неповернені та безнадійні кредити, 

надані кредитним спілкам); 

 фінансові інвестиції, у тому числі грошові кошти в рамках програми 

підтримки ліквідності; 

 інші продуктивні активи, у тому числі кошти до спільних фінансових 

фондів асоціацій. 

Запровадження класифікації активів кредитної спілки на продуктивні та 

непродуктивні (які забезпечують діяльність кредитної спілки, проте не 

генерують доходу) насамперед пов’язане з необхідністю здійснення 

контрольних процедур за якісним складом активів спілки. Це не вимагає 

введення додаткових синтетичних рахунків “Продуктивні активи” чи 

“Непродуктивні активи”, а лише дає змогу відобразити вартісний вимір активів 

за необхідним якісним критерієм у спеціалізованій звітності (зокрема, у Розділі 

І Звітних даних про склад активів і пасивів кредитної спілки). Проте, 

інформаційне забезпечення таких контрольних процедур вимагає належної 

організації аналітичного обліку – виділення грошових коштів у рамках 

програми підтримки ліквідності, розмежування резерву забезпечення покриття 

втрат від неповернених позичок за суб’єктами позичок (наданими членам 

кредитної спілки та іншим кредитним спілкам) тощо. 

Методичними рекомендаціями щодо ведення бухгалтерського обліку 

кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою, розроблених 
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Нацкомфінпослуг [85], особливе місце відводиться методиці резервування 

неповернених кредитів. Відповідно до цих регламентацій формування та 

використання резерву забезпечення втрат від неповернення кредитів 

відображається на субрахунку 381 “Резерв забезпечення покриття втрат від 

неповернення кредитів”. За рахунок цього резерву здійснюється списання 

основної суми кредиту за простроченими, неповерненими та безнадійними 

кредитами. Проведенням на дебеті рахунка 381 і кредиті рахунка 716 

відображається зменшення сформованого резерву у складі доходів на визначені 

суми. 

Зважаючи на неприбутковий статус кредитних спілок “під тиском” 

імперативних документів (Закону України “Про оподаткування прибутку 

підприємств”, а пізніше Податкового кодексу) категорію прибутку взагалі 

виведено з об’єктивного вжитку в системі бухгалтерського обліку. Замість 

поняття “нерозподілений прибуток” використовують поняття “нерозподілений 

дохід”. Проте, за економічним змістом різниця між доходами і витратами 

кредитної спілки є її прибутком, який після формування резервів розподіляють 

між учасниками спілки. 

Ці аргументи, на нашу думку, свідчать про те, що “пристосувальницький” 

характер розбудови методики бухгалтерського обліку в кредитних спілках не 

може сформувати повноцінного джерела інформації для об’єктивної 

репрезентації їхньої діяльності окремим членам спілок, контрагентам, чи 

суспільству загалом. Фінансова звітність, складена відповідно до національних 

П(С)БО, є найбільш придатною для відображення фінансово-майнового стану 

промислового чи іншого комерційного підприємства, а стан і діяльність 

фінансових установ вона реально репрезентувати не може. Такої ж думки 

дотримується О. Ю. Шишута, вказуючи на недостатню інформативність 

сучасного формату фінансової звітності кредитних спілок, особливо у 

порівнянні з їхньою звітністю сторічної давнини. Цим автор наголошує про 

явне порушення одного з основоположних принципів бухгалтерського обліку – 

принципу повного висвітлення 222. 
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Ця позиція підтверджується, зокрема, і запровадженням спеціалізованої 

звітності для Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України – Звітних даних, які від фінансової звітності відрізняються не лише 

складом показників, але й методикою їхнього розрахунку: “Проведене 

дослідження якісного складу інформації, що представляється у спеціалізованій 

звітності небанківських установ дозволяє зробити висновок про значне 

дублювання системи показників у звітних даних та фінансовій звітності. Разом 

з тим деякі однойменні показники мають різні методики їх формування. 

Головна розбіжність між системою показників фінансової і спеціалізованої 

звітності полягає у методологічних підходах до визначення доходу: у 

фінансовій звітності застосовується загальноприйнятий метод нарахувань, який 

базується на відповідності доходів і витрат, а у звітних даних дохід 

відображується за касовим методом” [30]. 

Аналіз складу спеціалізованої звітності кредитних спілок (зокрема щодо 

узагальнення інформації про витрати і доходи), проведений у праці [30], 

засвідчив її (звітності) невідповідність міжнародним стандартам фінансової 

звітності. Автори О. О. Гончаренко та Г. М. Лютова стверджують, що 

“удосконалення системи звітності небанківських фінансових установ повинно 

бути спрямованим на перегляд складу і змісту спеціальної їх звітності, оскільки 

вона в більшій мірі відбиває специфіку суб’єктів фінансового ринку, з метою 

адаптації її до міжнародних стандартів фінансової звітності” [30]. На нашу 

думку, актуальнішою є потреба удосконалення фінансової звітності, про що 

свідчать, зокрема, такі аргументи: 

– зважаючи на суспільно-важливий характер діяльності кредитних 

спілок, удосконалення системи їх звітності насамперед повинно стосуватись 

фінансової звітності, яка є публічною і виконує функцію основного джерела 

інформаційного забезпечення членів та контрагентів кредитних спілок щодо їх 

фінансово-майнового стану. А враховуючи останні тенденції ринку 

кооперативного кредитування (фінансова криза, шахрайство з боку правління 
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кредитних спілок, значний рівень неплатоспроможності боржників) потреба 

удосконалення фінансової звітності набуває ще більшої актуальності; 

– необхідність удосконалення спеціалізованої звітності повинна бути 

обумовлена, насамперед, інформаційними запитами регулювального органу, а 

не потребою її уніфікації чи приведення до вимог міжнародних стандартів 

фінансової звітності, які стосуються публічної, а не спеціалізованої звітності. 

Аналіз діючої практики організації обліку у кредитних спілках, висновки 

науковців за цією тематикою доводять, що існуюча система бухгалтерського 

обліку не розкриває змісту і результатів діяльності організацій такого типу, а 

також є непридатною для здійснення ефективного контролю за їхнім 

функціонуванням. Це зумовлено, насамперед, тим, що запропонована 

регулятивним органом методика бухгалтерського обліку є непридатною для 

фінансових установ, оскільки базується на теоретико-методологічних 

положеннях бухгалтерського обліку промислових чи інших комерційних 

підприємств. Тому надзвичайно актуальною є необхідність побудови нової, 

відмінної від сучасної, методології бухгалтерського обліку в кредитних спілках, 

яка б враховувала зокрема такі фактори: 

– члени кредитної спілки є і її власниками, і клієнтами; 

– кредитні спілки не мають статутного капіталу, проте володіють 

пайовим, резервним і додатковим капіталом, які формуються з членських і 

вступних внесків з різним цільовим призначенням. На відміну від 

корпоративних підприємств, величина членських і вступних внесків для усіх 

членів кредитної спілки є однаковою, що теоретично не дає змоги одній особі 

акумулювати управління спілкою; 

– кредитні спілки є неприбутковими установами; 

– кредитні спілки не мають права вести інші види діяльності крім 

надання фінансових послуг; 

– фінансовий характер діяльності кредитних спілок з одного боку 

зумовлює необхідність створення відповідних резервів, а з іншого підлягає 
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додатковому державному регулюванню, що передбачає, зокрема, й подання 

додаткової звітної інформації про їх діяльність тощо. 

Таким чином, формулювання засадних принципів адаптивності системи 

бухгалтерського обліку кредитних спілок повинно здійснюватися у рамках 

національної стандартизації бухгалтерського обліку на основі методичних 

розробок інституцій з регулювання фінансових послуг. При цьому базовим 

об’єктом і висхідною умовою розвитку й адаптації облікової системи кредитної 

спілки повинен бути власний капітал. 

 

 

1.3. Історико-еволюційний розвиток систем бухгалтерського обліку і 

контролю у кредитних спілках 

 

Дослідження стану, змісту й функціональної спрямованості контролю 

сучасних кредитних спілок (внутрігосподарського і з боку державних та 

суспільних інституцій) також передбачає розкриття еволюційних аспектів цього 

виду діяльності та інструмента управління і регулювання фінансово-

економічного функціонування подібного типу господарських структур. 

Виходячи з великої чисельності кредитних спілок, регламентованих державних 

приписів проведення внутрішніх і зовнішніх ревізій в закладах банківського 

типу, складовою виконання дисертаційної роботи визначено питання 

з’ясування цього виду діяльності на прикладі організації і проведення контролю 

(ревізії) кредитних спілок на території Східної Галичини, особливий розвиток 

якого припав на другу половину ХІХ - початок ХХ ст. і отримує в 

історіографічних дослідженнях високу оцінку з позиції сучасного погляду.  

У роботі проведено аналіз історіографічний розвиток та оцінку 

контрольної діяльності в тогочасному періоді на основі архівних документів, 

що забезпечило розкриття різнобічних фактів організації контролю діяльності 

кредитних спілок на західноукраїнських територіях. Ця складова в 

дисертаційній роботі розглядається двоаспектно: з одного боку історичний 
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аналіз дає змогу більш поглиблено оцінити становлення і розвиток контролю 

кредитних спілок та споріднених до них за характером діяльності 

господарських утворень (позичкових кас, своєрідних банківських установ 

тощо) з погляду його теоретичного та прикладного змісту.  

З позицій тогочасних законодавчих приписів оцінено завдання і зміст 

зовнішнього контролю ревізійними спілками за діяльністю кредитних спілок і 

проведення внутрішніх перевірок (ревізійні комісії) безпосередньо в товаристві, 

проаналізувано зміни практично-функціональної спрямованості контрольної 

діяльності під впливом багатьох суспільно-економічних факторів. З іншого 

боку, гіпотетично можна дотримуватись погляду про вироблення в 

аналізованому історичному періоді (австро-угорський і польський) достатньо 

дієвих на практиці організаційних та методичних підходів, які можна 

розглядати актуальними для удосконалення сучасних теоретико-прикладних 

засад контролю кредитних спілок. При цьому відзначимо, що контрольна 

діяльність в системі кредитних спілок аналізується передусім в часи її 

найбільшого розвитку, тобто за австро-угорський період, де значний вплив 

мали засадні принципи європейської теорії і практики проведення ревізій 

установ банківського типу. 

У цей період набули масштаби створення кооперативних утворень, 

значна частина яких була організована у формі товариств чи спілок, зіставних з 

сучасним розумінням “кредитна спілка”, де контроль мав особливі характерні 

ознаки. Насамперед відзначимо, що на початку ХХ ст. на землях Східної 

Галичини діяло понад 1 тис. кредитних установ, динамізм появи яких сприяв 

тому, що вже у 1912 р. їх кількість зросла до 1974 організацій різних за 

масштабами і обслуговуванням сфер економічної діяльності. Вони видавали 

дрібні позички (кредити) ремісничим товариствам, підприємствам торгівлі, 

селянським господарствам тощо. Так, наприклад, для вирішення фінансово-

кредитних проблем у впорядкуванні і організації ведення господарств різних 

сфер виробництва і торгівлі, підтримки існуючих та започаткування нових 

видів діяльності різними суб’єктами у 1843 була створена “Державна Галицька 
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Каса Ощадності” (м. Львів). Свою кредитну установу мали і великі земельні 

власники – “Галицьке Кредитове Товариство Земське”. У 1867 році для 

вирішення проблем сільського населення було відкрито “Ц.К. Упривієлений 

Селянський заклад кредитовий” (“Рустикальний банк”) з правом кредитування 

парцеляційних операцій великих земельних маєтків, купівлі та продажу 

нерухомості тощо. Після виходу кооперативного закону (1873р.) у містах 

Східної Галичини почали організовуватись так звані “завдаткові каси” і “Kolka 

rolnicze”, центральний офіс і філії “Общого Рольничо-Кредитового Заведения” 

для Галичини і Буковини (“Крилошанський банк”). З 1889 р. у Східній 

Галичині почали утворюватися спеціальні маленькі банківські відділення – 

“райфайзенки”, які забезпечували дешеві кредити. 

Ощадно-кредитні заклади у різних формах (спілки, союзи) функціонували 

в багатьох населених пунктах Східної Галичини, а їх діяльність за законом 

1887р. підпорядковується Патронату – приписам спеціальної інструкції для 

крайових (повітових) урядів з метою “державного” нагляду за діяльністю 

такого типу господарських структур. Згодом за державними повноваженнями 

діяльність таких спілок була передана під контроль українських центральних 

інституцій (“Крайовий Союз Кредитовий”, “Народна Торгівля” та “Крайовий 

Союз Ревізійний”). 

Матеріали стосовно змісту і характеру проведених на основі 

законодавчих норм тогочасного періоду обов’язкових ревізій, наведені 

конкретні факти в статистичних та архівних документах, узагальнення в 

публіцистичних та енциклопедичних джерелах інформації  наводять чисельну 

різнохарактерну інформацію про характер, зміст і результати ревізій в 

господарських утвореннях ощадно-кредитної діяльності (Додаток А). В 

наукових дослідженнях найбільш об’ємно розкрита інформація про конкретні 

організації, які здійснювали ревізію (різні союзи ревізійних спілок), виділяючи 

при цьому як окрему системну одиницю конкретні ревізійні утворення (РСУК – 

“Ревізійний союз українських кооперативів” (фонд 320, ЦДІАЛ, м. Львів), 

“Ревізійний союз руських кооперативів” (фонд 428, ЦДІАЛ, м. Львів) та інші 
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подібні об’єднання). В історіографічній літературі, архівних документах 

наявний також великий обсяг даних про різні аспекти діяльності ревізійних 

служб, сформованих безпосередньо на конкретному товаристві (звіти 

ревізійних комісій). 

Закономірно, що контрольно-ревізійна діяльність мала особливо важливе 

значення в кредитно-фінансових організаціях (суспільно-соціальна сфера), а 

тому й стала окремим об’єктом не лише історичних, а й економічних 

досліджень кооперативної діяльності  загалом. Так, у статті “Українські банки 

Львова в авангарді руху ощадності” проаналізовано діяльність українських 

кооперативів на західноукраїнських землях кінця ХІХ – до 1939 р. з акцентом 

на сферу надання депозитних послуг (діяльності у сфері “ощадності”), проте і 

ревізійна робота на цих підприємствах є достатньо акцентованою [64, с. 50-53]. 

Контрольно-ревізійна робота у більш об’ємному викладі висвітлена у 

тематичному дослідженні М. В. Вербового “Фінансово-кредитні інституції 

національно-господарського руху в Західній Україні впродовж 1848-1938 рр.” 

[11]. Законодавчу регламентацію проведення ревізій у банківській сфері 

наведено у статті П. Леоненка і О. Бурунової “Кредитна політика державного 

земельного банку Другої Речі Посполитої в Західній Україні”, висвітлюючи при 

цьому умови та особливості діяльності інших аналогічних кредитно-фінансових 

установ, в т.ч. й проведення на них контрольних і ревізійних перевірок [75, 

с. 140-149]. 

Подібними за своєю суттю до кредитних спілок були страхові організації, 

діяльність яких загалом і проведення в них ревізій зокрема, наведено у статті 

“Роль страхових товариств “Дністра і Карпатії” у кредитному забезпеченні 

кооперативного руху Східної Галичини”. На прикладі цих товариств наведено 

основні тенденції не тільки розвитку української страхової кооперації 

наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. як такої, але й сфера контролю їх кредитної 

діяльності [21, с. 13-18]. 

Достатньо глибоко проаналізовано функціонування кредитного банку 

“Земля” (1907-1939 р.), який здійснював свою діяльність по суті у формі 
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кредитної спілки. У конкретно проведеному дослідженні об’ємно наведено 

зміст і характер організації внутрішніх ревізій, що проводилися силами 

контрольних комісій цієї кредитної спілки (кооперативного банку), результати 

їх проведення та вплив цих комісій на діяльність цього кредитного закладу, 

характер і об’єкти охоплення при здійсненні зовнішніх перевірок, що 

проводилися РСУК за формою державних повноважень [228].  

Ураховуючи суспільну значимість, кредитні спілки перебували під 

урядовим наглядом відповідно до тодішніх правових норм. Австро-угорські 

закони стосовно регулювання фінансово-кредитної діяльності та зовнішнього 

контролю за кредитними спілками діяли і у польський період. До таких 

регулювальних документів належали закон від 10 липня 1865 р., постанова 

Міністерства фінансів від 13 січня 1876 р., закон від 1 грудня 1866 р. про деякі 

зміни до законодавчих актів, які регулювали кредитно-фінансову політику в 

Австро-Угорщині, а також закон від 20 липня 1868 р. щодо деяких аспектів 

регулювання обігу заставних листів.  

Для виконання законодавчих приписів щодо контролю кредитних спілок 

створювалися Ревізійні союзи кооперативів, які, згідно з делегованими їм 

державними органами повноваженнями, виконували свої функції відповідно до 

закону 1903 р. Норми цього закону вводили обов’язковий нагляд і контроль за 

діяльністю кооперацій та умови виконання цих функцій національно-етнічними 

(українськими, польськими, єврейськими) ревізійними утвореннями. У 1904 р. 

було створено Крайовий союз ревізійний (КСР), якому вже в 1912 р. було 

підпорядковано 552 кооперативи (з них 338 кредитних, близько 100 

кооперативів обслуговував Руський ревізійний союз (РРС). Цього ж року 

відразу виникає ще декілька десятків переважно польських кредитних 

товариств, які у 1874 році об'єднуються в союз. В 1909 році до цього союзу 

входили 282 товариства з 343706 членами. Окремо постає союз єврейських 

товариств (1901 р.) з наданим йому правом проведення ревізій. У 1909 році цей 

союз об'єднав вже 464 спілки. Контроль за діловодством (веденням обліку) 

кредитно-ощадних товариств відповідно до їхніх статутів та закону від 9 квітня 
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1875 р. здійснювала також внутрішня ревізійна комісія, діяльність якої 

регламентувалася, як правило, окремим положенням. 

Створення ревізійних союзів (починаючи з 1884 р.) на західноукраїнських 

територіях в австро-угорський період організовувалось за прикладом 

англійських аудиторів. У цьому періоді в Німеччині виник інститут бухгалтерів 

– ревізорів, який існував за рахунок коштів банків, і відповідно, представляв 

інтереси фінансового капіталу. Виходячи з цього, на той час також існував 

погляд на цей вид діяльності як системи малоефективної, грошово-накладної з 

використанням крайньо упереджених процедур. Незалежно від таких оцінок 

сучасників, інститут ревізорів сприяв виробленню й удосконаленню системних 

способів проведення документальних ревізій, сформулював вимоги до професії, 

а, головне, сприяв удосконаленню рахівничої практики. 

Історіографічні дослідження й архівні документи вказують на загальний 

підхід до організації контрольних перевірок і ревізій. Традиційно у процесі 

проведення перевірки будь-які контрольні комісії насамперед порівнювали 

фінансові звіти із бухгалтерськими книгами. Тобто, показникам звіту, їх 

об’єктивності і достовірності надавалось визначальне значення, що 

закономірно з точки зору державного контролю за сплатою податків і 

суспільного нагляду за використанням кредитних коштів. Окрім перевірки 

звітності традиційно здійснювалася ревізія готівки у касах та інших активів 

товариства, таких як нерухомість, цінні папери, уділені позички, інша 

власність, а також пасивні доходи. З позиції сучасності вкажемо, що важливими 

об’єктами, на фоні оцінки фінансових показників, були й такі як аналіз зміни 

резервного фонду та інформації про те з яких коштів отримано прибуток.  

У багатьох випадках як комісії Ревізійних спілок (зовнішній контроль), 

так і ревізійні комісії безпосередньо кредитних товариств (внутрішній 

контроль) звертали окрему (акцентовану) увагу на стан книговедення 

(бухгалтерії) у товаристві. Важливо вказати, що “добротність” бухгалтерії 

оцінювалась зіставно з критерієм ділової репутації кредитної спілки чи цілого 

об’єднання. Низка інформаційних джерел, зокрема й акти та висновки ревізій 
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свідчать про те, що на думку ревізорів, належний стан обліку і звітності 

відіграють важливу роль у процесах залучення інвестицій, кредитних ресурсів 

інших установ та, зрештою, і членів кредитної спілки. Вважалося, що за умови 

добротної бухгалтерії формуються “прозорі” і достовірні показники 

фінансового звіту, який оприлюднюється товариством, вкладники та кредитори 

отримують змогу більш точно оцінити усі ризики та переваги від співпраці із 

товариством. 

Для окреслення характеру контрольної діяльності, вкажемо, що після 

проведення перевірок (ревізій) внутрішньою ревізійною комісією і зовнішніх 

ревізій уповноваженим Ревізійним союзом у тримісячний термін, після 

завершення адміністративного року, рада директорів подавала річний звіт 

наглядовій раді з відзначенням контрольних висновків. У цьому звіті 

наводилися підтверджені ревізіями різні показники щодо фінансових 

надходжень та видатки, які здійснювалися касами товариства упродовж 

підзвітного періоду. При цьому наводився й підтверджений контрольними 

перевірками розрахунок прибутків та видатків; фінансовий баланс маєтків, які 

належали інституції, а також виплати дивідендів з прибутків. 

Про результати усіх видів перевірок складався відповідний протокол, 

який спершу представлявся раді директорів з тим, щоб надати можливість їй 

внести свої зауваження та, за необхідності, надати роз’яснення щодо тих чи 

інших аспектів роботи адміністративного апарату кредитної спілки. Після цього 

звіт передавався на розгляд наглядової ради, яка приймала остаточне рішення 

щодо покарання або стимулювання директорів. Усі річні звіти, рахунки та 

ухвали, підписували члени правління і наглядової ради. Вони публікувалися за 

два тижні перед загальними зборами. Відповідно до закону, повідомлення про 

діяльність товариства мало розміщуватися у спеціальному місці на території 

приміщення, у якому розташовувалося товариство, а також на сторінках 

“Господарсько-кооперативного часопису” − видавництва КСР. 

Стосовно діяльності внутрішньої ревізійної комісії, то існували певні 

особливості, які детально наводилися у спеціальній інструкції. Свою роботу в 



 62

ході фінансової ревізії вона мала розпочати із перерахування усієї готівки, 

наявної у касі. Будь-які невідповідності між реальним станом речей та 

фінансовим звітом мали бути записані у спеціальній ліквідаційній книзі. У разі 

виявлення недостачі, ревізійна комісія мала стягнути збитки із касира. Усі інші 

матеріальні цінності, які могли знаходитися у касі (бони, страхові купони, 

поштові марки) комісії не рекомендувалося перераховувати, а лише облікувати 

наявні звіти. Наступним був етап перевірки векселів та об’єктів, наданих під 

заставу. Ревізійна комісія мала перевірити якість виконання радою директорів 

своїх функцій; рада директорів мала прозвітувати щодо вартості цих об’єктів та 

надати детальну характеристику поручителів. 

Стосовно перевірки касових операцій, то в інструкції було чітке 

застереження, що на початку проведення контролю необхідно пересвідчитися, 

що усі касові звіти перевірені і підписані бухгалтером. У разі коли касову книгу 

не перевірено, то за це передбачалося адміністративне покарання 

відповідальної особи. Приписами щодо порядку проведення контрольних 

процедур вимагалася перевірка встановлення права доступу до документації 

тих чи інших службових осіб (встановлення кола відповідальних за ведення 

кожного документу). Для виконання цих приписів наглядова рада утворювала 

контрольний комітет, метою якого була цільова ревізія фінансових документів, 

управлінських актів, документів кас та загалом всього документообігу 

інституції. Цей комітет не менше одного разу на місяць звітував про виконання 

своїх функцій і результати контролю наглядовій раді.  

Внутрішні перевірки (контроль різного роду) узгоджувались зі змістом і 

методами зовнішньої ревізії у кредитних установах, які проводив КСР, що 

прирівнювалися за тодішніми правовими нормами до урядових перевірок. 

Зокрема, кредитні спілки повинні були у своїй діяльності користуватися такими 

нормами інструкцій: не змінювати статут банку (кредитного утворення) до його 

затвердження КСР; вести своє діловодство (бухгалтерію) відповідно до зразків, 

виданих КСР. Важливо вказати, що окремі історичні факти засвідчують, коли 

при потребі зміни форми рахівництва, кредитний заклад міг запропонувати свої 



 63

варіанти змін до пропонованого ревізійним союзом діловодства. Затвердити ці 

зміни міг КСР. Відповідно своїх повноважень КРС міг стримувати виконання 

ухвал спілки і їх корекція повинна бала проводитися у відповідності до вказівок 

та рекомендацій КСР. Про важливість і повноту повноважень Ревізійних союзів 

свідчить той факт, що ці об’єднання могли утворювати і ліквідовувати органи 

управління відповідно до вимог КСР, а також те, що спілка зобов'язувалася 

вступити до тих кооперативів, до яких рекомендував КСР. Такі функції 

найчастіше виконували “Сільський господар” та “Просвіта”, відповідно 

кредитна спілка зобов'язувалася виконувати їх норми та налагоджувати свою 

співпрацю із ними у відповідності до їх статутів. 

Нижче коротко наведемо деяку інформацію про організацію ревізій 

(контрольних перевірок), базові засади їх проведення, основні об’єкти та 

результати перевірок. Насамперед відзначимо значимість контролю публічного 

звітування і показників звіту як таких даних про вартісні зміни в капіталі 

кредитної спілки. Для цього наведемо характеристику балансу підприємства у 

тогочасних посібниках: “баланс вказує кінцевий маєтковий стан підприємства, 

тобто ті матеріальні та ідеальні вартості, якими дисценує підприємство; капітал 

– встановлення висоти вартості маєтку” [32, с. 14]. Відзначене, а також 

результати багатьох історіографічних досліджень, архівні документи 

проведених ревізій вказують, що наведені в актах ревізій факти дають змогу 

розкрити складність фінансово-економічних та господарських процесів. 

Наведені в актах ревізій матеріали і висновки, зроблені на основі аналізу 

фінансової звітності, дозволяли комісії встановити рівень стосовно успішності 

діяльності товариств. При цьому, Ревізійні служби товариств аналізували 

діяльність його окремих органів, робили висновки щодо причинно-

наслідкового зв'язку деяких процесів та оцінювали якість діяльності товариств. 

В такий спосіб нами підкреслюється значимість проведених внутрішніх ревізій. 

Важливість контролю показників річного звіту та закриття рахунків, 

підтверджується тим, що наглядова рада на основі цих результатів передавала 

загальним зборам інформацію щодо поділу прибутків. Загальні збори 
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ухвалювали рішення щодо розподілу прибутків з урахуванням викладених в 

акті ревізій показників про співвідношення між резервним фондом та 

пожертвами на культурно-освітні програми; на резервний фонд мало йти не 

менше 10 % прибутків, аж поки він не сягне суми удвічі вищої від загальної 

вартості усіх уділів. 

Особливий контроль здійснювався за введеними в обіг ощадними 

книжками, реєстрами уділів, облігаціями, векселями тощо  

Кредитні спілки (союзи) крім суто статутної діяльності здійснювали 

також й такі функції, що стосуються досліджуваної сфери, тобто організації 

обліку, контролю, ревізії. Так, наприклад Крайовий союз кредитний видавав 

для своїх членів вказівки до організації облікової практики, здійснював 

контроль не тільки за їх діяльністю, але й станом обліку. До регіональних 

особливостей діяльності ревізійних союзів слід віднести організацію фахової 

підготовки бухгалтерів. Так, наприклад, з 1904 р. Крайовий Ревізійний Союз, 

Ревізійний Союз Українських кооперативів (РСУК) розпочали організацію 

фахових курсів як розвиток торговельного шкільництва, зокрема, заочні курси 

цього союзу навчали діловодства (рахівництва), готували фахівців наглядових 

рад і контрольних комісій. Так само при Крайовому господарсько-

молочарському союзі було започатковано (1911 р.) щорічні курси діловодів.  

Окремо слід виділити інформаційно-координуючу функцію цих 

ревізійних союзів у системі загального кооперативного руху. Так, наприклад, 

РСУК здійснював такі супутні функції через видавничу діяльність 

“Господарсько-кооперативного часопису”, журналу “Кооперативна 

республіка”. У них передусім публікували праці про досвід української та 

зарубіжної кооперації та досягнення економічної науки, проте звіти кредитних 

кооперативних закладів були одними з найбільш важливих. Подібна функція 

була притаманна й для однієї із найдавніших і найбільших торговельних спілок 

в Галичині “Народна торговля” (1883 р.), яка також крім основних статутних 

функцій – придбання і реалізація товарів і продуктів, посередництво при 

закупівлі, яка також видавала популярну літературу, в т.ч. й з організації 
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рахівничої справи. Проте, інструкторсько-методологічна допомога в організації 

практичної бухгалтерії отримала найбільший вираз в діяльності Крайового 

Союзу ревізійного (Ревізійний Союз Українських Кооперативів (РСУК).  

В історіографічних розвідках та архівних джерелах достатньо фактів про 

те, що фахівці (ревізори) цієї організації, крім своєї основної функції 

(підтвердження достовірності обліку і звітності), безпосередньо брали участь в 

організації обліку на конкретних кредитних спілках. Крім конкретної допомоги 

практикуючим бухгалтерам, ними підготовлялися посібники для ведення 

бухгалтерії. Так, наприклад, у 1895 р. Теофіль Кормош (ревізор РСУК) видав 

практичний посібник під назвою “Практичний підручник для товариств 

задаткових, основаних на підставі закону з дня 9.IV. 1873” [65]. У ньому 

домінують процедурні акценти, що було властиво для німецької школи 

бухгалтерського обліку. Утім, враховуючи суспільний характер кредитних 

спілок, їх тогочасний виражений соціальний характер, у цьому методичному 

посібнику значної уваги приділено питанню формування капіталу. Розглядаючи 

власний капітал як основу фінансової могутності, а також, і як підставу для 

отримання кредиту, у підручнику конкретизується значимість дотримання 

співвідношення між власним капіталом і чужими капіталами (запозиченнями). 

Зокрема у підручнику дотримується позиція, що власні капітали повинні 

становити одну третину оборотного капіталу товариства. При цьому 

відзначимо, що подібний підхід властивий для всіх праць у сфері обліку. 

Значну увагу у працях з обліку приділялося питанням формування 

резервного капіталу (фонду) та його використання. У тогочасній теорії і 

практиці питанням формування бухгалтерією страхового капіталу (убезпечень 

власного капіталу) надавалось великого значення. Так, наприклад у посібнику 

“Торговельне рахівництво” [6] обліку резервів виділено значне місце. Зокрема 

виділено “фонд непевних довгів, що називається делькредере” [6, с. 66], 

процеси “утворення запасного капіталу, які призначаються для того, щоб було 

чим покрити втрату якби така одержалася” [6, с. 67]. Проте, найважливішим, на 

наш погляд, є обґрунтування у цьому посібнику доцільності створення 
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“резервних фондів, що мають ті чи інші осібні призначення і формуються з 

чистого зиску поверх запасного капіталу” [6, с. 67]. 

У наведеному вище підручнику Т. Кормоша описані засади 

організаційного та нормативно-методичного характеру, де за зразок діяльності 

підприємства було взято німецький тип кас Шульце-Деліч з обмеженою 

відповідальністю. Засадні принципи обліку з невеликими корективами 

організацію практичної бухгалтерії було пристосовано до обставин і потреб 

українського середовища в Австро-угорській системі державного управління на 

Галичині. Методика ведення обліку та формування звітності наведені у розділі 

XIV “Рахунковість в товариствах задаткових”.  

Стосовно вибору форми рахівництва відзначимо, що в посібнику 

передбачено й те, що в кредитних спілках книги можуть вестися частково на 

підставі подвійної купецької бухгалтерії, але з деякими відмінностями, а 

частково – на підставах простої системи. У пропонованій формі балансу 

кредитного товариства домінував економічний підхід, що вплинуло на порядок 

відображення об'єктів обліку: спочатку пасивів, а потім активів. У посібнику 

значна увага приділяється питанням скорочення витрат, пропозиції щодо їх 

класифікації. Особливо наголошується на збереженні співвідношення різних 

видів витрат до величини наданих кредитів. 

Крім цього посібника, зусиллями РСУК видаються перекладені на 

українську мову німецькомовні підручники з питань практичної організації 

бухгалтерського обліку. Ці переклади сприяли удосконаленню практичної 

бухгалтерії і частково вплинули на активізацію процесів розвитку української 

економічної науки та бухгалтерського обліку. Так, наприклад, підготовлений на 

таких засадах “Порадник писарський” (Д. Савчак, К. Левицький) забезпечив 

основу для методичного врегулювання практичної бухгалтерії і 

документообороту загалом. Порадник зокрема наводив докладний опис 

організації обліку грошових коштів у касі, ведення касової книги, складання 

бюджету доходів і видатків, формування звітності та проведення інвентаризації 

всього нерухомого і рухомого майна суб'єкта господарювання.  
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РСУК також рекомендував до використання у практичній бухгалтерії  

“Підручник до ведення книг в кооперативних, господарсько-торгівельних і 

споживчих спілках”, підготовлений С. Герасимовичем (1920 р.) [26]. 

Структурно підручник складався з трьох розділів, у першому з яких було 

висвітлено теоретичні засади організації бухгалтерії з акцентом на побудову 

практичного книговедення. Другий розділ розкривав методику для рахівничої 

системи у середніх та великих торговельно-господарських й споживчих 

спілках. Ця методика охоплювала обліковий процес поточних господарських 

операцій до пропонованих процедур річного закриття книг (визначення 

залишків) та техніки складання балансу. Акцентовано описано методику 

визначення зиску (прибутку). Окремим розділом було розкрито зміст 

книговедення (бухгалтерії) у малих споживчих та господарських спілках. Для 

надання практичної наочності пропонованої методики обліку у посібнику 

використано модель наскрізної бухгалтерської задачі з рекомендованими 

формами накопичувальних реєстрів (книг) та узагальнення інформації у 

звітності. Пропоновані форми рахівництва вважалися у тогочасній практиці 

такими, що забезпечували необхідну інформацію. 

Збільшення обсягів кооперативної діяльності на західноукраїнських 

землях наприкінці ХІХ ст., зростання кількості суб’єктів господарювання 

викликало потребу в розширенні діяльності установ кредитного характеру, 

форми організації більш відповідної до цих умов практичної бухгалтерії. У 

свою чергу це зумовило потребу у нових підручниках з обліку, які б 

враховували як галузеву особливість кооперативних утворень (торговельних, 

виробничих), так і спеціалізацію кредитно-ощадних спілок. 

Висококваліфіковані фахівці-ревізори Союзу брали участь у підготовці й інших 

підручників з бухгалтерського обліку.  

Для забезпечення таких потреб І. Стернюком, інспектором РСУК, 

підготовлений і виданий у Львові в 1926 р. “Підручник торговельно-

кооперативного книговодства” [199]. На основі практичного досвіду роботи, 

автор цього посібника наводив поширені на той час проблеми у практиці обліку 
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та пропонував більш досконале методичне забезпечення бухгалтерії 

торговельних кооперативів. У посібнику, що складався з п'яти розділів, 

насамперед розкрито зміст основних термінів, які на той час  

використовувались купцями і промисловцями, та їх бухгалтерський зміст. 

Основні розділи посібника містили опис облікових книг, регістрів та 

формулярів, які були як пропонованими на основі рахівничої практики, так і 

регламентованими законодавчими приписами. Для більшої практичної 

наочності у посібнику на прикладі наскрізної облікової задачі відображено 

типові господарські операції з виходом на балансове узагальнення. 

Відзначимо і посібник для конкретної сфери діяльності – “Порадник у 

книговодстві кредитових кооперативів”, виданий під авторством інспектора 

РСУК Мануїла Павлюка (1930 р.) [158]. У цьому пораднику матеріал 

традиційно було викладено наскрізною бухгалтерською задачею. На основі 

первинних документів і облікових регістрів продемонстровано логічну 

послідовність бухгалтерських процедур від створення кредитної спілки до 

узагальнення даних, тобто виведення залишків та складання балансу.  

Видання підручників з облікової справи було притаманне Союзу 

Українських Купців. Так у 1935 р. головний редактор друкованого органу 

Союзу “Торговля і промисел” В. Нестерович видав підручник “Упрощене 

книговодство і податки” [118]. Цей підручник також було підготовлено на 

основі набутого автором досвіду як практичного, так і при викладанні 

бухгалтерських курсів при торговельній школі “Рідна школа”. Цей підручник, 

призначений виключно для практичної організації бухгалтерії, починався з 

розділу “Упрощене книговодство у світі податкового права”, де розкрито зміст і 

характер такої форми рахівництва в системі тогочасної нормативно-правової 

основи оподаткування. Наступні розділи розкривають методику бухгалтерської 

системи за спрощеною формою для її використання суб'єктами господарської 

діяльності, а також фізичними особами. Відзначимо той факт, що 

“книговедення” для фізичних осіб (підприємців) за тогочасними законодавчими 
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нормами не було обов'язковим, але в цьому підручнику пропонувалось 

корисним для визначення “приватними підприємцями” своїх доходів і витрат.  

Функція фахової підготовки бухгалтерів в системі кооперативно-

торговельного шкільництва була налагоджена Науковим Товариством імені 

Т. Шевченка (започатковано в 1873 р. у Львові). Така функція виконувалась 

передусім через систематичну публікацію праць з економіки і права (“Часопись 

правнича і економічна”) та “Хроніки Наукового Товариства імені Шевченка”. У 

цих виданнях оглядові матеріали доповнювались наведенням фінансової 

звітності господарських товариств краю. Для справедливості відзначимо, що 

безпосередньо організація бухгалтерського обліку, його методика у цих 

виданнях наводилась лише фрагментарно. 

Крім наведених підручників та методичного забезпечення вкажемо й на 

облікові розробки західно-українських фахівців, сформованих в еміграції. Так, 

наприклад, Український технічно-господарський інститут при Українській 

Господарській академії у Подєбрадах видав курс лекцій К. Безкровного 

“Торговельне рахівництво” [6] і підручник І. Івасюка “Банкова справа” [51]. 

Зміст бухгалтерських методик, наведених у цих підручниках буде тією чи 

іншою мірою використаний у наступних розділах дисертації, зокрема для 

зіставного порівняння з сучасними регламентами ведення обліку у кредитних 

спілках України та в порівнянні із сучасною зарубіжною практикою. Автором 

буде проведено аналіз бухгалтерської методики, викладеної  у “Підручнику до 

ведення книг в кооперативних, господарсько-торгівельних і споживчих 

спілках”, яка сформульована на базових засадах німецької школи 

бухгалтерського обліку із сучасною узагальненою теоретичною конструкцією 

організації бухгалтерського обліку кредитних спілок. Так само в порівняльному 

аспекті проаналізовано наведений у “Підручнику торговельно-кооперативного 

книговодства” зміст облікових книг, реєстрів та формулярів, порядок їх 

заповнення та приклад рекомендованих сучасних типових господарських 

операцій для кредитних спілок. Аналогічно доцільним вважаємо проведення 

аналізу загальної організації бухгалтерського обліку, описаної у посібнику 
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“Порадник у книговодстві кооперативів” наскрізною обліковою задачею із 

узвичаєним для сучасних кредитних спілок процесом рахівництва – від 

заповнення первинних документів до їх відображення в облікових реєстрах та 

узагальнення даних (виведення залишків і складання балансу). 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

На підставі проведених досліджень економіко-правових засад 

функціонування кредитних спілок в Україні та організації бухгалтерського 

обліку і контролю їхньої діяльності можна зробити такі висновки. 

1. На основі опрацювання відповідних тематичних джерел і аналітичних 

оглядів відзначено, що розвиток елементів методики й організації 

бухгалтерського обліку та контролю діяльності кредитних спілок повинен 

базуватись на особливостях економіко-правових засадах їхнього 

функціонування. За характером діяльності діяльність кредитних спілок 

споріднена з діяльністю банківських установ, проте проведене в роботі 

порівняння економіко-правових засад діяльності господарських утворень у цій 

сфері економічної діяльності засвідчило наявність низки відмінностей між 

ними. Це унеможливлює пряме застосування стандартів і методології 

бухгалтерського обліку банків до кредитних спілок. Недостатньо 

обґрунтованим шляхом у дисертаційній роботі визнано також і безпосереднє 

впровадження у практику кредитних спілок прямих (без адаптації) облікових 

правил і методик комерційних підприємств. 

2. 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 

нерозподіленого доходу кредитної спілки, трансформованої за допомогою 

прямих синонімічних категорій, відповідає тривіальній для комерційних 
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підприємств процедурі розподілу чистого прибутку. 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 методології бухгалтерського 

обліку. 

3. За результатами дослідження основних інтересів стейкхолдерів 

кредитних спілок можна зробити висновок, що не зважаючи на загальну 

заінтересованість у фінансовій стабільності господарських утворень цього 

сегменту економіки усіх суб’єктів, належних до таких споріднених груп, 

недостатньо чітка інформаційна прозорість окремих груп може формувати 

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 побудову методик й 

методології бухгалтерського обліку кредитних спілок: 

– інституційні, пов’язані із задекларованим взаємопов’язаним статусом 

кредитних спілок як фінансових установ й неприбуткових організацій; 

– економіко-правові, що зумовлюють принципи  організації і ведення 

фінансово-господарської діяльності, ураховуючи 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 



 72

спілок з економічним станом і розвитком в державі загалом та її фінансовій 

системі зокрема; 

– соціально-психологічні, обумовлені низьким рівнем довіри до їхньої 

діяльності з боку населення та необхідністю його підняття тощо. 

4. Дослідження практичної організації бухгалтерського обліку діяльності 

кредитних спілок дало змогу виявити низку проблем, пов’язаних з неналежною 

імперативною (нормативні документи урядового регулятора Нацкомфінпослуг) 

та недостатньою адаптацією стандартів і методик бухгалтерського обліку 

комерційних підприємств для вироблення більш обгрунтованих 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. В 

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, релятивного 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, виступати 

інституційним інструментом запобігання редукції капіталу та засобом 

інвестиційної привабливості. 

Основні результати досліджень за першим розділом опубліковані у 

наукових працях автора [94, 100, 102, 103, 107, 109, 110, 111]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ Й ОРГАНІЗАЦІЇ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

 

2.1. Фундаментальні засади розвитку методики й організації 

бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок 

 

Формулювання нових чи удосконалення існуючих методологічних чи 

методичних засад бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок має 

базуватись на теоретичних бухгалтерських конструкціях як фундаментальній 

основі побудови бухгалтерської науки. І хоча чимало науковців з інших сфер 

знань економічних наук досить скептично ставляться до визнання 

бухгалтерського обліку як науки, вчені з предметної сфери знань неодноразово 

обґрунтовували “повноцінний” науковий статус бухгалтерського обліку у своїх 

наукових працях (найбільш глибокий аналіз бухгалтерського теоретичного 

знання за останні роки наведений у працях українських вчених С. Ф. Легенчука 

[74], В. М. Жука [44], І. А. Юхименко-Назарук [227] тощо. 

Загальна класифікація теорій бухгалтерського обліку передбачає низку 

ознак, за якими розмежовують види теорій. Зокрема, за глибиною пізнання 

виділяють фундаментальні та локальні теорії бухгалтерського обліку, за 

об’єктом вивчення – теорії об’єктного типу та методологічні теорії, за підходом 

до побудови – нормативні та позитивні теорії, за узагальнюючою ознакою – 

етичні, соціологічні й економічні, за еволюційною ознакою – базові та сучасні, 

за логікою побудови – прагматичні, семантичні й синтаксичні, за 

аргументованістю – дедуктивні й індуктивні тощо [68, с. 10-49; 171, с. 59]. 

Можливість застосування конкретних бухгалтерських теорій до удосконалення 

методології й методики обліку діяльності кредитних спілок доцільно 

аналізувати у контексті встановлених проблем і факторів його організації, 

наведених у попередніх підрозділах роботи. 

Окремі (спеціальні) локальні теорії бухгалтерського обліку, присвячені 
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особливостям його методології, методики чи організації у кредитних спілках, 

відсутні. До фундаментальних теорій бухгалтерського обліку найчастіше 

відносять балансові теорії – статичну Г. Сімона, динамічну Е. Шмаленбаха, 

органічну Ф. Шмідта, економетричну П. Цьомпи [169]. І хоча основним 

предметом цих теорій є відображення майна, капіталу, їх трансформацій та 

результатів діяльності суб’єкта господарювання, на основі постулатів 

балансового відображення сформульовані цілісні методологічні підходи 

бухгалтерського обліку. 

Серед вказаних фундаментальних балансових теорій найбільший вплив 

на формування методології й методики бухгалтерського обліку діяльності 

кредитних спілок здійснила статична теорія, методологічний інструментарій 

якої спрямований, насамперед, на забезпечення об’єктивного представлення у 

балансі (а, отже, й у системі бухгалтерського обліку) вартості майна і 

зобов’язань суб’єкта господарювання з метою встановлення його спроможності 

погасити свої борги. Очевидно, що для членів кредитних спілок інформаційна 

потреба щодо вірогідності повернення своїх вкладів має чи не найвищий 

пріоритет серед сукупності інформаційних запитів, які формують інтерес до 

звітності цих організацій. Зрештою, спроможність задовольнити вимоги усіх 

кредиторів є важливим індикатором, що мав би підлягати постійному 

моніторингу як з боку керівництва кредитної спілки, так і з боку державних 

контролюючих (регулюючих) органів влади. З іншого боку, динамічна 

балансова теорія, методологічний інструментарій якої спрямований на 

об’єктивне визначення фінансового результату діяльності суб’єкта 

господарювання, ідеологічно менш важлива для формування методики 

бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок. Це може бути обумовлено 

тим, що кредитні спілки формально належать до неприбуткових організацій 

(хоча реально прибуток є важливим показником оцінювання стійкості їх 

подальшого функціонування), крім того, цим організаціям не притаманна 

широка номенклатура статей витрат, а необхідність широко розвиненого 

застосування методу калькулювання є доволі сумнівною. 
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Положення органічної балансової теорії дають змогу врахувати у системі 

бухгалтерського обліку кредитних спілок вплив інфляції на їхню діяльність. 

Діяльність кредитних спілок, на відміну від більшості інших сфер 

економічної діяльності, за своїм характером не є складною, оскільки передбачає 

доволі обмежений законодавством перелік видів господарських операцій. Як 

наслідок, доволі простими з методологічного погляду є основні об’єкти 

бухгалтерського обліку – позики, депозити, пайовий і додатковий капітал, 

господарські операції із залучення депозитів та видачі позик тощо. Певні 

дискусійні аспекти методології й методики бухгалтерського обліку у кредитних 

спілках пов’язані головно з такими об’єктами як фінансові результати та 

резерви капіталу. 

В першому випадку методологічна проблема обумовлена неприбутковим 

статусом кредитних спілок та формальним невизнанням прибутку, який 

імперативи називають нерозподіленим доходом з чітко визначеними 

процедурами використання/розподілу (див. економічну інтерпретацію 

імперативної норми про розподіл нерозподіленого доходу кредитної спілки у 

пп. 1.1. роботи). Теоретичні основи вироблення методики бухгалтерського 

обліку нерозподіленого доходу повинні визначати економічну сутність цього 

об’єкта. Запропоновані американськими вченими Е. Р. Хендріксеном та 

Н. Ф. Ван Бредою наукові підходи до трактування прибутку в бухгалтерського 

обліку – прагматичний, семантичний і синтаксичний [211, с. 205-215], – дають 

змогу охарактеризувати нерозподілений дохід як (фактично) один з різновидів 

категорії прибутку, однак з певними відмінностями порівняно з прибутком 

комерційних підприємств. 

Так, прагматичний підхід, подаючи категорії прибутку крізь призму 

поглядів на нього з боку користувачів обліково-звітної інформації, доволі 

звужує трактування нерозподіленого доходу порівняно з прибутком. 

Неприбутковий статус кредитних спілок виключає нерозподілений дохід з 

об’єктів оподаткування податком на прибуток. Характер і мета діяльності 

кредитних спілок унеможливлюють участь у їхньому капіталі інституційних 
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інвесторів. Тобто, перелік видів стейкхолдерів кредитних спілок, як правило, є 

коротшим порівняно з аналогічним переліком комерційних підприємств, 

особливо тих, що становлять суспільний інтерес. Скорочення переліку видів 

стейкхолдерів дає змогу послабити конфлікти їхніх інтересів при формуванні 

облікової політики кредитних спілок. 

Методика визначення величини нерозподіленого доходу, формулювання 

якої здійснюється в рамках синтаксичного підходу до тлумачення категорії 

прибутку, передбачає розрахунок цього показника як різницю між доходами і 

витратами кредитної спілки. На відміну від комерційних підприємств багатьох 

видів економічної діяльності кредитна спілка, як правило, не генерує 

відкладених операційних доходів чи витрат, її операційна діяльність не 

потребує значних капітальних вкладень в матеріальні чи нематеріальні 

необоротні активи. Тому на величину показника фінансового результату 

діяльності кредитної спілки за звітний період умовності й обмеження обліку чи 

вибір методик визнання й оцінювання доходів і витрат не мають істотного 

впливу. Натомість на цей показник та на загальний обсяг капіталу кредитної 

спілки впливає методика формування резервів, зокрема резервів капіталу. 

Фінансовий характер діяльності кредитних спілок вимагає забезпечення 

належного рівня їх ліквідності та платоспроможності, що, своєю чергою, 

потребує формування певного рівня фінансових резервів у формі 

незнижуваного залишку грошових коштів. Тоді як створення резервів капіталу 

дає змогу забезпечити стійкість подальшого функціонування кредитних спілок. 

Тому резерви (як фінансові, так і капіталу) належать до важливих об’єктів 

бухгалтерського обліку кредитних спілок. Встановлення конкретних видів 

резервів та їхніх нормативів для забезпечення діяльності кредитних спілок 

належить до важливих завдань розвитку методології й методики їх 

бухгалтерського обліку. 

Основними об’єктами методологічних теорій бухгалтерського обліку є 

елементи його методу – методичні прийоми [68, с. 12]. Зважаючи на описані в 

попередніх підрозділах проблеми діяльності кредитних спілок, на нашу думку, 
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найактуальнішими для розвитку методології їх бухгалтерського обліку є теорії, 

спрямовані на посилення його інформаційної та контрольної функцій. З цими 

функціями бухгалтерського обліку найбільше пов’язані методичні прийоми 

документування, інвентаризації, а також балансового узагальнення та 

бухгалтерської звітності, розкриті вище у фундаментальних балансових 

теоріях. 

Документування в бухгалтерському обліку досліджувало чимало 

науковців із предметної сфери знань, серед яких як чужоземні, так і українські, 

зокрема: О. К. Аміров, М. І. Бондар, Т. А. Бутинець, Ф. Ф. Бутинець, 

З. В. Гуцайлюк, В. А. Дерій, А. Г. Загородній, З.-М. В. Задорожний, 

Ю. А. Кузьмінський, П. О. Куцик, С. Ф. Легенчук, В. Ф. Палій, Г. О. Партин, 

Л. М. Пилипенко, М. С. Пушкар, Я. В. Соколов, І. Й. Яремко та багато інших.  

Однак, не зважаючи на важливість цієї тематики з самих початків 

розвитку бухгалтерського обліку як практичної діяльності та як науки, аналіз 

змісту наукових праць вище вказаних вчених не дав змоги виявити хоча б одну 

цілісну теоретичну конструкцію, присвячену питанню документування в 

бухгалтерському обліку (під теоретичною конструкцією розуміємо теоретичне 

вчення, яке відповідає усім чи більшості ознак і критеріям теорії як наукової 

категорії). За останні два десятиліття в Україні та країнах СНД захищено лише 

2 дисертації, присвячені цій проблемі – О. К. Аміровим (Саратов, 1998 р.) та 

Т. А. Бутинець (Київ, 2001 р.). Серед недавніх наукових праць варто також 

виділити монографію С. Ф. Легенчука, К. О. Вольської та О. В. Вакун [40]. 

Одним з найдискусійніших питань, полеміка з якого велася в наукових 

працях з документування, стало питання визначення об’єкта документування 

зокрема та бухгалтерського обліку загалом – господарська операція, факт 

господарського життя чи наслідок факту господарського життя. Не вдаючись 

до глибокого аналізу змісту цієї полеміки (законодавчо-нормативні документи 

об’єктом документування визначають все ж таки господарські операції, а не 

факти господарського життя), можна стверджувати про актуальність та 

релевантність вирішення цього питання для організації системи 
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бухгалтерського обліку кредитних спілок. Це може бути підтверджено 

принаймні тим аргументом, що неплатоспроможність позичальника як факт 

господарського життя призводить до відсутності господарської операції зі 

сплати відсотків та тіла кредиту, однак вже впливає на фінансово-майновий 

стан кредитної спілки. Цей та інші подібні аргументи підтверджують 

доцільність облікування на балансах кредитних спілок чи у їхньому 

позабалансовому обліку умовних активів чи пасивів. Однак, навіть такі 

операції, що відображають виникнення чи списання умовних активів чи 

пасивів, повинні бути підтверджені відповідними документами. 

В системі бухгалтерського обліку документування виконує низку 

важливих функцій – контрольну, аналітичну, захисну, інформаційну, доказову, 

організаційну, управлінську, соціальну [40, с. 28]. З погляду посилення 

інформаційної та контрольної функцій бухгалтерського обліку, всі вказані 

функції документування важливі. Однак, зважаючи на проблеми розвитку 

кредитних спілок, механізми шахрайства в їх системі та подальші судові 

процеси, контрольна, захисна та доказова функції документів набувають 

особливої гостроти та актуальності. З цього приводу С. Ф. Легенчук, 

К. О. Вольська та О. В. Вакун стверджують: “Наскрізною у всі часи є доказова 

функція первинних документів, адже останні є підставою для здійснення 

облікових записів і виступають доказами у суді” [40, с. 28]. Неможливо не 

погодитись з думками інших вчених, зокрема Н. А. Леонтьєва “документи 

разом з тим дають можливість виявляти випадки крадіжок та зловживань, 

викриваючи недобросовісність окремих працівників до суспільної власності” та 

А. В. Курапова “на тих підприємствах, де цій ділянці роботи (мається на увазі 

впорядкування документообігу) не приділяється належної уваги неминуче 

виникають втрати, недостачі та крадіжки матеріальних та грошових коштів”, на 

яких також акцентується увага в праці [40, с. 29]. 

Таким чином, при формуванні системи документообігу кредитних спілок 

важливим є забезпечення не лише своєчасності, об’єктивності, повноти 

відображення інформації про господарські операції у первинних документах, 
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тобто інформативності таких документів, але і їхньої доказовості з урахуванням 

усіх юридичних аспектів. С. Ф.Легенчук, К. О. Вольська та О. В. Вакун 

вказують, що визначення доказової бази первинних документів має 

передбачати: встановлення обґрунтованості здійснення факту господарського 

життя (існування підстав для здійснення господарської операції); визначення 

логічності та доцільності фактів господарського життя, зафіксованих у 

первинних документах; перевірки наявності відображення даних первинних 

документів в облікових реєстрах чи інших документах; підтвердження 

відсутності відхилень між даними первинних документів і фактичними даними 

щодо господарського стану підприємства [40, с. 31-32]. 

Окрім того, що доказовість первинних документів забезпечує необхідний 

рівень надійності обліково-звітних даних кредитної спілки, у процесі 

встановлення такої доказовості можуть бути виявлені ознаки шахрайських 

схем. Тому в процесі контролю діяльності кредитної спілки чи інвентаризації її 

майна і капіталу у таких топологічних ділянках бухгалтерського обліку, як 

грошові кошти, дебіторська і кредиторська заборгованості доказовість 

первинних документів має неодмінно бути перевірена і підтверджена. 

Від стародавніх часів, упродовж Середньовіччя та на інших давніх етапах 

розвитку обліку, коли він ще мав статичний характер, основним його 

методичним прийомом була інвентаризація. На підставі інвентаризації не лише 

формувалася характеристика фінансово-майнового стану суб’єкта 

господарювання, але й визначались фінансові результати його діяльності. Як 

вказують М. Я. Дем’яненко і В. В. Чудовець, більш повний розвиток вчення про 

інвентаризацію сформулював Анжело ді Пієтро, який вперше її класифікував на 

переоблік нерухомого, рухомого майна і цінних речей [37, с. 10]. Хоча 

С. В. Бардаш  стверджує про відмінності переобліку та інвентаризації [2]. І хоча 

на теперішній час інвентаризація визначається як один з восьми основних 

методичних прийомів бухгалтерського обліку, все ж багато науковців з 

предметної сфери знань розглядають її швидше як метод контролю або метод 

обліку, що забезпечує його контрольну функцію. Проте, С. В. Бардаш вказує, 
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що “мета інвентаризації полягає у виявленні фактичної наявності і стану 

об’єкту, що перевіряється, виявленні відхилення від тих нормативних, 

планових і багатьох інших характеристик, у відповідності з якими він може 

функціонувати, та їх нормативно-правовому регулюванні. Тобто, мета 

інвентаризації, якщо сприймати її широко, лежить за межами її контрольної 

функції, співпадає з метою всієї господарської діяльності.” [2, с. 34]. На думку 

ж В. Ф. Палія та Я. В. Соколова “сутність інвентаризації полягає у виявленні та 

документуванні таких господарських операцій, які не можуть бути виявлені, 

виміряні та відтворені в процесі первинного обліку” [159, с. 218]. 

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 р., 

інвентаризацію проводять з метою забезпечення достовірності даних 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства [175]. 

Аналізуючи сформульовані науковцями завдання інвентаризації, а саме: 

встановлення фактичної наявності та стану майна підприємства; контроль за 

його збереженням; виявлення ТМЦ, які частково чи повністю втратили свою 

первісну вартість; виявлення понаднормових чи невикористаних залишків 

матеріалів, а також їхньої нестачі; контроль за дотриманням правил і умов 

зберігання майна; виявлення активів і зобов’язань, які не відповідають 

критеріям визнання; контроль достовірності даних бухгалтерського обліку та 

звітності [2, с. 34-35], – можна зробити висновок про визначальність 

контрольної сутності інвентаризації в сучасній методології бухгалтерського 

обліку. Навіть проведення річної інвентаризації як методичний прийом 

бухгалтерського обліку, спрямований на підтвердження даних фінансової 

звітності щодо фактичної наявності (залишків) цінностей, їхньої вартості та 

величини зобов’язань, можна розглядати як контрольний метод у забезпеченні 

інформаційної функції бухгалтерського обліку. Очевидно, що такий 

переважаючий контрольний аспект сутності та призначення інвентаризації 

обумовлений реалізацією юридичного підходу до розвитку бухгалтерського 

обліку. 
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Об’єктами інвентаризації є майно, зобов’язання та власний капітал. 

Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань всі види 

активів і зобов’язань повинні охоплюватись суцільною інвентаризацією [175]. 

Однак, з огляду на специфіку і ризики функціонування кредитних спілок 

особлива увага під час інвентаризації має бути зосереджена на таких об’єктах, 

як грошові кошти, дебіторська і кредиторська заборгованості, що відображають 

розрахунки за отриманими на депозити коштами, виданими позиками та 

відсотковими нарахуваннями. Інвентаризація цих об’єктів є одним з методів 

виявлення шахрайства, як ззовні – від недобросовісних позичальників, так і з 

боку менеджменту кредитних спілок. Передача для підтвердження 

позичальниками виписок з аналітичних рахунків про їхню заборгованість дає 

змогу виявити фіктивно видані позики та фіктивних позичальників. При цьому 

особливо прискіпливо необхідно перевіряти тих позичальників, які своєчасно 

не вносять регулярних платежів з погашення заборгованості з відсотків чи 

частини основної суми боргу. Такі контрагенти становлять основну групу 

ризику шахрайства чи виникнення безнадійних боргів. 

Набагато важче виявити у ході інвентаризації шахрайство, пов’язане з не 

оприбуткуванням (та привласненням працівниками кредитної спілки) 

отриманих від членів депозитів чи внесків. Очевидно, що кредитор по 

завершенні звітного періоду вимагатиме відсотки за внесеними депозитами і 

факт шахрайства може бути викритий. Однак, у більш складному випадку 

працівник-шахрай може сплатити ці відсотки за рахунок нової 

неоприбуткованої позики, формуючи таким чином цілий ланцюг шахрайських 

операцій. Безперечно, що лише однією інвентаризацією такі шахрайські схеми 

своєчасно виявити неможливо, для цього необхідно застосовувати інші 

механізми – спеціальні аналітичні процедури щодо зіставлення облікових 

депозитів та нарахованих відсоткових платежів, переведення розрахунків з 

кредиторами в безготівкову форму тощо (див. розділ 3 роботи). Однак будь-які 

прорахунки шахраїв неодмінно спричинять викривлення облікових даних, що 

при систематичних інвентаризаціях має бути відразу виявлене. 
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Важливим об’єктом інвентаризації у кредитних спілках є їхні резерви. В 

наукових працях це питання не розкрите, а деякі автори взагалі не розглядають 

резерви як об’єкти інвентаризації (наприклад, [2]). Однак резерви, як фінансові, 

так і капіталу є важливим чинником фінансово-майнового стану кредитних 

спілок: недостатність резервів може спричинити кризу ліквідності, 

платоспроможності та стійкості кредитної спілки, а їхній надлишок – зниження 

фінансових результатів. Таким чином, інвентаризація резервів повинна 

передбачати насамперед перевірку обґрунтованості їхньої величини. На відміну 

від вищеописаних такі інвентаризаційні процедури реалізують переважним 

чином економічний, а не юридичний підхід до розвитку бухгалтерського обліку 

у кредитних спілках. 

Кредитні спілки належать до суспільно важливих організацій. Як 

суб’єкти фінансового сектору вони здійснюють вагомий вплив як 

безпосередньо на своїх членів (які за своєю сукупністю формують широкі 

верстви населення), так і небезпосередньо через них на всю макроекономічну 

обстановку. Така суспільна вагомість кредитних спілок обумовлює й соціальне 

значення бухгалтерського обліку їх діяльності. 

Соціальне значення бухгалтерського обліку обґрунтоване в багатьох 

наукових працях і новітніх бухгалтерських наукових теоріях. Зокрема Ж. Рішар 

стверджував, що “бухгалтерський облік не є нейтральною технікою. Такі 

характеристики облікової системи, як концепція результату, принципи 

оцінювання, способи відображення операцій знаходяться під впливом 

соціальних умов і можуть регламентуватись найрізноманітнішим чином 

залежно від конкретним обставин” [187, с. 26]. 

Ще глибшими у цьому контексті є дослідження С. Ф. Легенчука, який 

обґрунтовує соціальний статус не лише практики, а й науки про бухгалтерський 

облік. При цьому він наводить такі основні причини трактування 

бухгалтерського обліку як соціальної науки: “бухгалтерський облік як система 

винайдений (а не відкритий) людиною, тобто не є явищем об’єктивного світу; 

ведеться людьми, від взаємодії яких з іншими членами суспільства може 
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залежати результат функціонування системи; ведеться для забезпечення 

надання інформації людям (внутрішнім користувачам) для прийняття 

управлінських рішень; впливає на поведінку зовнішніх користувачів 

бухгалтерської інформації, дії яких не обов’язково стосуються підприємства, 

інформація про яке була оприлюднена.” [74, с. 18]. Аналіз вказаних причин, з 

одного боку, черговий раз підтверджує актуальність виявлених проблем в 

методиці й організації бухгалтерського обліку кредитних спілок, а з іншого – 

вказує на необхідність пошуку шляхів їх вирішення з безумовним врахуванням 

усіх аспектів соціального статусу бухгалтерського обліку з погляду як 

продуцента бухгалтерської інформації, так і її реципієнта. 

Актуальними для розвитку бухгалтерського обліку у кредитних спілках є 

проблеми, розкриті в етичній теорії бухгалтерської звітності. Насамперед це 

стосується “етичної поведінки бухгалтерів під час ведення бухгалтерського 

обліку та складання і оприлюднення звітності в умовах стандартизації, коли 

бухгалтери стають суб’єктами прийняття рішень при реалізації облікової 

політики підприємства та розкриття звітності перед заінтересованими особами” 

[67, с. 17]. Аналізуючи практику формування і подання звітності, автори 

етичної теорії (Р. Даска, Б. Ш. Даска, Дж. А. Рагатц) ввели в науковий обіг 

категорію “білої правди”, що відображає механізм приховування об’єктивних 

даних шляхом їхнього неоприлюднення [67, с. 18]. У цьому контексті варто 

зауважити, що різне тлумачення “облікової правди” внаслідок маніпулювання 

альтернативними обліковими методиками і техніками (особливо щодо 

визнання, інтерпретації та оцінювання об’єктів бухгалтерського обліку) для 

кредитних спілок має бути зведене до мінімуму, а щодо грошових коштів та 

розрахункових операцій з кредиторами і дебіторами – взагалі визнане 

неприпустимим. У фінансовій сфері, на відміну від інших видів економічної 

діяльності, будь-які викривлення інформації, як правило, негайно відбиваються 

на загальному стані економічної системи. 

Систематизуючи напрацювання українських науковців у сфері 

бухгалтерського теоретичного знання, С. Ф. Легенчук виділив такі напрями 
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його удосконалення: соціальна орієнтація бухгалтерського обліку, екологічна 

орієнтація бухгалтерського обліку, теорія бухгалтерської оцінки, теоретичні 

основи гармонізації і регламентації бухгалтерського обліку, теорія систем та 

моделювання в бухгалтерському обліку, функції бухгалтерського обліку та 

теорія управління в бухгалтерському обліку [74, с. 52]. При цьому він зауважив, 

що більшість наукових результатів одержані з використанням нормативного 

підходу та практично не застосовувався позитивний підхід до дослідження 

бухгалтерської методології. Одночасно С. Ф. Легенчук зауважує, що на 

теперішній час забезпечити прогресивність бухгалтерського обліку як науки 

можуть міждисциплінарний та трансдисциплінарний підходи [74, с. 58]. У 

цьому контексті варто виділити формування сучасних бухгалтерських теорій – 

інституційної та неоінституційної. 

Становлення бухгалтерського обліку як суспільно важливого інституту 

обумовлює необхідність врахування його методологією інтересів широкого 

кола стейкхолдерів суб’єктів господарювання. Облік вже не може вузько 

орієнтуватись на задоволення інформаційних чи інших потреб лише власників 

чи менеджерів підприємств. Зовнішні щодо суб’єктів господарювання 

користувачі їх бухгалтерської інформації є не менш важливим елементом 

інституційного середовища, ніж внутрішні користувачі. А для таких суспільно 

важливих організацій як кредитні спілки задоволення інформаційних інтересів 

зовнішніх стейкхолдерів, до яких належать і їхні члени, набуває ще більшої 

гостроти. Таким чином, удосконалення методології й методики 

бухгалтерського обліку кредитних спілок доцільно розглядати й у 

інституційному спрямуванні. 

Розвиток бухгалтерського обліку на основі неоінституційного підходу 

головно базується на положеннях агентської та контрактної теорій. Парадигма 

агентської теорії дає змогу пояснити роль бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством з урахуванням контексту взаємовідносин “принципал-агент”. 

При цьому у ролі принципалів розглядають постачальників капіталу, а агентів – 

менеджерів суб’єктів господарювання. Як стверджує І. А. Юхименко-Назарук, 
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агентська модель стала основою для формування у США та Західній Європі 

системи регулювання бухгалтерського обліку, що “фокусується на потребах та 

благополуччі різних груп постачальників капіталу, які надають свої ресурси в 

управління менеджменту підприємства. Система бухгалтерського обліку 

повинна забезпечити надання такої інформації у вигляді фінансової звітності, 

яка б задовольняла потреби постачальників капіталу і виступала б індикатором 

ефективності наданих в користування менеджменту ресурсів” [227, с. 74]. 

Проблему, що стала предметом агентської теорії, вчені розкривають через 

базові припущення щодо наявності асиметричності інформації, невизначеності 

агентських відносин, складності оцінки роботи агента, а також щодо 

опортунізму, обмеженої раціональності та схильності до ризиків у поведінці 

агентів [13, с. 76]. Найбільшого прояву, що формує базис проблеми агентської 

теорії, набувають припущення щодо інформаційної асиметрії між групами 

зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів та опортуністичної поведінки менеджерів 

(агентів). Відмінність інтересів агентів і принципалів, а також невпевненість 

останніх у наданій їм публічній інформації щодо її об’єктивності і повноти 

потребує додаткового інструмента гарантування для принципалів. Як 

стверджує В. В. Ковальов саме бухгалтерський облік може стати таким 

інструментом вирішення агентських проблем [60, с.45]. 

Підсумовуючи вищенаведене, характеристика концептуально-

теоретичних підходів до удосконалення окремих елементів системи 

бухгалтерського обліку кредитних спілок наведена в табл. 2.1. 

Наслідки агентської теорії, які виокремила І. А. Юхименко–Назарук, 

повністю проявилися в діяльності кредитних спілок України, а саме: 1) 

організації необхідно розглядати як місце, де перетинаються контрактні 

відносини серед різних суб’єктів – менеджерів, бухгалтерів, власників, 

інвесторів тощо; 2) окремі особи, відповідальні за організацію і ведення 

бухгалтерського обліку, можуть діяти у власних інтересах; 3) у процесі 

діяльності організацій виникають агентські витрати, пов’язані з моніторингом і 

налагодженням відносин серед різних груп стейхолдерів [227, с. 83]. 
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Таблиця 2.1 
Характеристика концептуально-теоретичних підходів до удосконалення системи бухгалтерського обліку 

кредитних спілок 
Теорія чи концептуальний 

підхід бухгалтерського обліку, 
положення яких використані 
для удосконалення системи 

бухгалтерського обліку 
кредитних спілок 

Методологічний, методичний, 
організаційний чи об’єктний аспект 

системи бухгалтерського обліку 
кредитних спілок, який підлягає 

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 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 господарських операцій; 
– посилення контрольної, захисної та доказової функцій документів. 

Інвентаризація Посилення контрольної функції бухгалтерського обліку. 
Методика контролю резервів 

Етична теорія бухгалтерського 
обліку 

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

Мінімізація альтернатив 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 (з визначенням 
конкретних показників контролю їхньої діяльності, в тому числі 
оперативного), фінансові ризики кредитних спілок; верифікація інформації 

Примітка. Сформовано за результатами проведеного дослідження 
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Негативні наслідки функціонування системи кредитної кооперації в 

Україні у кінці 2000-х рр. обумовили значний рівень недовіри принципалів 

(членів кредитних спілок) до агентів (правління кредитних спілок) і 

фактичний занепад цієї сфери фінансових відносин. Вирішення цієї проблеми 

з огляду на положення агентської теорії передбачає жорстку регламентацію 

облікових процедур, особливо щодо обліку грошових коштів та грошових 

відносин (альтернативність і креативність положень облікової політики 

кредитних спілок мають бути мінімізовані), розроблення нових чи 

розширення існуючих звітних інструментів для максимізації інформаційного 

забезпечення членів кредитної спілки про її реальний фінансово-майновий 

стан, результати діяльності, рівень фінансових ризиків (ліквідності, 

платоспроможності кредитної спілки, кредитоспроможності дебіторів тощо), 

а також посилення контролю за менеджментом. Саме бухгалтерський облік 

повинен розглядатись як основний механізм вирішення агентської проблеми 

кредитних спілок, а отже розвиток його методології, методики і організації 

необхідно досліджувати насамперед у контексті агентської теорії. 

Очевидно, що вирішення агентської проблеми у кредитних спілках 

призведе до зростання так званих трансакційних витрат, одним з джерел яких 

вважають опортуністичну поведінку менеджменту. Оптимізація 

трансакційних витрат стала предметом дослідження контрактової теорії, яка 

розглядає будь-яку інституційну господарську одиницю як сукупність 

контрактів між її стейкхолдерами. Конфлікти, які можуть виникати між 

учасниками контракту, насамперед менеджерами і власниками (акціонерами, 

інвесторами), вчені пропонують вирішувати шляхом оптимізації форми і 

дизайну контракту, який повинен забезпечувати, з одного боку, мотивацію 

менеджерів до ефективної діяльності, а з іншого – уникнення маніпулювання 

такими результатними показниками з їхнього боку (опортуністична 

поведінка, асиметрія інформації). Зокрема, це пропонується робити шляхом 

прив’язки результатних показників контракту до показників публічної 

капіталізації компаній на ринку. Однак, для кредитних спілок таке рішення 
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неприйнятне, з огляду на характер і структуру їх капіталу. Тому зниження 

трансакційних витрат на подолання агентської проблеми у кредитних спілках 

не завжди доцільне. Та, з іншого боку, напрацювання контрактової теорії 

доцільно використати для встановлення (розроблення) контрольних 

показників результатів діяльності менеджменту кредитних спілок з огляду на 

їх неприбутковий статус та можливу асиметрію інформації. 

 

 

2.2. Удосконалення методики й організації бухгалтерського обліку 

в кредитних спілках 

 

Аналіз сучасного стану організації й методики бухгалтерського обліку 

діяльності кредитних спілок, проведений у підрозділі 1.2 роботи, дав змогу 

встановити, що основні проблемні аспекти обліку обумовлені суперечністю 

між неприбутковим статусом кредитних спілок з пов’язаними з ним 

економічно-юридичними вимогами ведення фінансово-господарської 

діяльності та необхідністю застосування системи стандартизації 

бухгалтерського обліку, призначеної для комерційних підприємств. В 

Методичних рекомендаціях щодо ведення бухгалтерського обліку кредитної 

спілкою та об’єднаною кредитною спілкою, затверджених Розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 

18.12.2003 р. № 171, передбачений прямий припис застосування кредитними 

спілками Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій (Наказ 

Міністерства Фінансів України від 30.11.1999 р. № 291), П(С)БО 15 “Дохід” і 

П(С)БО 16 “Витрати”. 

Відповідно до змін, внесених 05.10.2017 р. та 16.11.2017 р. до Закону 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16.07.1999 р. № 996-XIV, кредитні спілки (крім тих, які відповідають 

критеріям мікропідприємств та малих підприємств) належать до підприємств, 
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що становлять суспільний інтерес, а отже зобов’язані складати і подавати 

фінансову звітність за міжнародними стандартами. Однак, ці стандарти 

також зорієнтовані переважно на комерційних (з прибутковим статусом) 

суб’єктів господарювання. Таким чином, для належного інформаційного 

забезпечення всіх заінтересованих сторін кредитних спілок методику 

бухгалтерського обліку, передбачену цими стандартами, необхідно 

адаптувати до вимог і особливостей їхньої діяльності. 

Найважливішими об’єктами бухгалтерського обліку кредитних спілок з 

погляду особливостей їхньої діяльності та структури балансу є власний 

капітал, залучені від членів внески і вклади, видані позики та резерви. За 

результатами проведеного в першому розділі роботи аналізу стану методики 

й організації бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок саме ці 

об’єкти і виявились найбільш проблемними. Тоді як для переважної 

більшості інших об’єктів бухгалтерського обліку не встановлено вагомих 

проблем, що випливають з особливостей функціонування кредитних спілок. 

Практика формування і оприлюднення українськими кредитними 

спілками фінансової звітності за міжнародними стандартами засвідчила, що 

певні елементи власного капіталу в балансах подані як фінансові 

зобов’язання. Зокрема це стосується пайових і добровільних цільових внесків 

членів кредитної спілки, які формують її пайовий і додатковий капітал 

відповідно. Підставою для такого подання в балансі цих внесків є їх 

невідповідність вимогам МСБО 32 “Фінансові інструменти: подання”. 

Зокрема, згідно з цим стандартом, інструмент капіталу – це будь-який 

контракт, який засвідчує залишкову частку в активах суб’єкта 

господарювання після вирахування всіх його зобов’язань. Пайові та 

добровільні цільові внески, які є зворотними (тобто, за вимогою членів 

мають бути сплачені їм кредитною спілкою), не дають членам спілки права 

на залишкову частку в її активах, оскільки певні компоненти власного 

капіталу, а саме резервний капітал та частина додаткового капіталу (що 

сформована за рахунок інших ніж зворотні внески джерел) у разі ліквідації 
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кредитної спілки після розрахунків із членами та іншими кредиторами 

підлягають перерахуванню до державного бюджету, а інші активи – передачі 

іншим неприбутковим організаціям чи зарахуванню до державного бюджету 

[90]. 

МСБО 32 передбачає можливість визнання певних інструментів, які 

відповідають визначенню фінансового зобов’язання, як інструментів 

власного капіталу як виняток, але з обов’язковою відповідністю цих 

інструментів таким ознакам: 

а) він надає утримувачу право на отримання пропорційної частки 

чистих активів суб’єкта господарювання в разі ліквідації останнього; 

б) інструмент належить до класу інструментів, які субординовані по 

відношенню до всіх інших класів інструментів; 

в) всі фінансові інструменти, що належать до класу інструментів, які 

субординовані по відношенню до всіх інших класів інструментів, мають 

однакові ознаки; 

г) окрім контрактного зобов’язання емітента здійснити зворотне 

придбання або погашення цього інструменту за грошові кошти або в обмін на 

інший фінансовий актив, даний інструмент не містить жодних інших 

контрактних зобов’язань із надання грошових коштів або інших фінансових 

активів іншому суб’єктові господарювання або зобов’язань обмінятися 

фінансовими активами чи фінансовими зобов’язаннями з іншим суб’єктом 

господарювання на умовах, які є потенційно несприятливими для даного 

суб’єкта господарювання, і не контрактом, розрахунки за яким 

здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами 

капіталу суб'єкта господарювання; 

ґ) загальний обсяг грошових потоків, який можна віднести до цього 

інструменту упродовж терміну його чинності, переважно базується на 

прибутках або збитках, зміні у визнаних чистих активах або на зміні 

справедливої вартості визнаних і невизнаних чистих активів суб’єкта 

господарювання упродовж терміну чинності інструменту (без врахування 
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будь-яких впливів цього інструменту) 90. 

Аналіз суті взаємовідносин кредитних спілок з їх членами, а також 

прав і зобов’язань, що випливають з них, свідчить, що вказаним вище 

ознакам пайові та добровільні цільові внески теж не відповідають: п. а 

пов’язаний з правом на частку в чистих активах, якого члени кредитної 

спілки не мають; невідповідність п. г обумовлена правом членів кредитної 

спілки (а, отже, зобов’язанням самої спілки) на отримання позик; п. ґ 

передбачає можливість переоцінки фінансових інструментів залежно від 

результатів діяльності емітента, що не застосовується ні до пайових внесків, 

ні до добровільних цільових внесків. 

Таким чином, відповідно до чинної системи стандартизації 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності внески членів кредитних спілок 

у пайовий і додатковий капітал необхідно класифікувати як фінансові 

зобов’язання кредитних спілок. Однак така регламентація стандартів по 

відношенню до кредитних спілок є доволі дискусійною. До її недоліків 

можна віднести: 

 суперечливість юридичним вимогам до майна і капіталу, а саме, з 

юридичного погляду пасиви, сформовані за рахунок внесків у пайовий 

капітал, характеризуються як капітал, а не як зобов’язання, оскільки, по 

перше, згідно з пп. 2.1.4 Положення про фінансові нормативи діяльності та 

критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних 

кредитних спілок 176 пайовий капітал є власністю кредитної спілки, а по 

друге, у випадку банкрутства кредитної спілки пайові внески погашаються в 

останню чергу; 

 суперечливість економічного змісту зобов’язань, сформованих за 

рахунок пайових і добровільних цільових внесків. З економічного погляду 

пасиви, які володіють продуктивною енергією створення додаткових 

вартостей, класифікуються як капітал 230, с. 39. Грошові кошти, внесені як 

пайові і добровільні цільові внески, можуть бути надані в позику іншим 

учасникам і за рахунок відсоткових виплат примножити капітал кредитної 
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спілки. А капітал, внесений засновниками і учасниками економічного 

суб’єкта, який дає право на отримання економічних вигод від результатів 

його діяльності (у випадку кредитних спілок – виплати пайовикам з 

нерозподіленого доходу) класифікується як вкладений капітал; 

 викривлення інформаційної бази для аналізу фінансово-майнового 

стану кредитної спілки. Консолідація даних капіталу і зобов’язань в одній 

статті чи розділі робить баланс непридатним для розрахунку, аналізу і 

контролю фінансових нормативів діяльності кредитних спілок, зокрема 

коефіцієнтів співвідношення капіталу, платоспроможності та інших 

аналітичних показників; 

 внески в пайовий і додатковий капітал кредитної спілки не мають 

визначеного терміну повернення, тому якщо визнавати ці внески як 

зобов’язання, незрозуміло до якого їх виду за терміном погашення необхідно 

відносити – короткотермінових чи довготермінових; 

 невідповідність існуючій методиці синтетичного й аналітичного 

обліку внесків членів у пайовий і додатковий капітал кредитних спілок, які 

відповідно до затвердженої Міністерством фінансів України Інструкції про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 168 повинні 

обліковуватись на рахунках капіталу 402 “Пайовий капітал” та 422 “Інший 

вкладений капітал”, а згідно із Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг від 18.12.2003 р. № 171 “Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського 

обліку кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою” – на рахунках 

41 “Пайовий капітал”3 та 422 “Інший вкладений капітал”. Ці рахунки за 

будовою і призначенням належать до рахунків капіталу (фондових), а не 

рахунків розрахунків, на яких обліковують зобов’язання. 

                                                
3 Відмінності в номерах рахунків пайового капіталу у різних нормативних документах пов’язані з тим, що у 
редакції Інструкції 168 до 2013 р., на базі якої розроблялось Розпорядження 180, цей капітал 
обліковувався на рахунку 41 “Пайовий капітал”, а після внесення змін до Інструкції [168] відповідні 
необхідні зміни до Розпорядження [180] внесені не були. 
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Описана колізія щодо визнання в бухгалтерському обліку та подання у 

фінансовій звітності інформації щодо внесків у пайовий і додатковий капітал 

кредитних спілок обумовлена не лише необхідністю застосування стандартів 

обліку комерційних підприємств до неприбуткових організацій, але й 

загальною проблематикою недосконалості систем стандартизації обліково-

звітної інформації. Варто погодитись з думкою І. Й. Яремка, що 

“…найпершим із проблемних питань є відсутність стандарту “Власний 

капітал” [229, с. 548], і що саме цей стандарт повинен був би мати найвищий 

пріоритет у побудові всієї бухгалтерської методології. З огляду на відсутність 

такого стандарту регулятивні організації пропонують трактувати елементи 

власного капіталу з використанням регламентів до фінансових інструментів. І 

якщо для комерційних підприємств такий підхід ще може бути застосовним 

(що логічно пояснюється загальним призначенням й ідеології стандартів саме 

для такого типу підприємств), то для неприбуткових, соціальних організацій 

він викликає чимало суперечностей, окремі з яких наведені вище. 

З огляду на вищенаведені аргументи, на нашу думку, обґрунтованим є 

визнання та подання у фінансовій звітності внесків у пайовий і додатковий 

капітал кредитних спілок як відповідних елементів їх власного капіталу. 

Типова кореспонденція рахунків з обліку цих внесків з урахуванням 

необхідності приведення номерів рахунків до актуального плану рахунків 

наведена в додатку (Додаток Б). 

Важливим об’єктом бухгалтерського обліку кредитних спілок є 

резерви. Закон України “Про кредитні спілки” від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ і 

Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи 

управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затверджене 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 16.01.2004 р. № 7, визначають такі види резервів кредитної 

спілки: 

 резервний капітал – елемент власного капіталу кредитної спілки, який 

призначений для відшкодування її можливих збитків, які не можуть бути 
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покритими за рахунок надходжень поточного року, а також для забезпечення 

платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів. 

Резервний капітал формують за рахунок вступних внесків членів кредитної 

спілки та частини її нерозподіленого доходу до моменту досягнення ним 

обсягу не менше п’ятнадцяти відсотків від суми активів, зважених на ризик 

кредитної спілки. Додаткові нормативи резервного капіталу також визначені 

в Положенні [176]; 

 резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок – 

резерв, який кредитна спілка формує за рахунок частини доходів з метою 

покриття втрат від неповернення кредитів, включаючи протерміновану 

заборгованість за нарахованими процентами; 

 резерв сумнівних боргів – резерв, який кредитна спілка формує для 

відшкодування можливих втрат за іншими активними операціями (крім 

кредитних операцій), за якими виникає інша дебіторська заборгованість, 

включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти. 

Методичними рекомендаціями щодо ведення бухгалтерського обліку 

кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою, затвердженими 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

від 18.12.2003 р. № 171, для обліку вказаних резервів передбачено рахунки 

38 “Резерв сумнівних боргів” та 43 “Резервний капітал” з відповідними 

субрахунками (табл. 2.2). 

Аналіз змісту наведених визначень резервів та пропонованих 

методичними рекомендаціями рахунків для їх обліку викликають низку 

проблемних питань: 

1) в плані рахунків резерв забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок поданий як субрахунок (тобто, як компонент) резерву 

сумнівних боргів, тоді як фінансовими нормативами діяльності кредитних 

спілок вони визнаються як два окремі резерви. Зважаючи на визначення цих 

двох видів резервів вони є дійсно різними, оскільки стосуються різних 

заборгованостей  –  кредитної та  іншої.  Таким  чином,  один  резерв не може 
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Таблиця 2.2 

Витяг з плану рахунків кредитних спілок,  
передбаченого Методичними рекомендаціями [180] 

Синтетичні рахунки  
(рахунки першого порядку) 

Субрахунки  
(рахунки другого порядку) 

Код Назва Код Назва 
38 Резерв сумнівних боргів 381 Резерв забезпечення покриття 

втрат від неповернених кредитів 
43 Резервний капітал 431 Резервний капітал, сформований 

за рахунок вступних внесків 
членів кредитної спілки 

432 Резервний капітал, сформований 
за рахунок доходу кредитної 
спілки 

433 Резервний капітал, сформований 
за рахунок інших джерел 

 
бути компонентом іншого, а отже й ієрархічного підпорядкування їхніх 

рахунків теж бути не може. Зважаючи на таку аргументацію, резерв 

сумнівних боргів (за іншими активними операціями, крім кредитних 

операцій) доцільно обліковувати на окремому субрахунку, наприклад 382, а 

рахунок 38 перейменувати на “Резерв забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок та сумнівних боргів за іншими активними операціями 

(крім кредитних операцій)”; 

2) до рахунку 43 “Резервний капітал” передбачено відкриття трьох 

субрахунків: 431 “Резервний капітал, сформований за рахунок вступних 

внесків членів кредитної спілки”, 432 “Резервний капітал, сформований за 

рахунок доходу кредитної спілки”, 433 “Резервний капітал, сформований за 

рахунок інших джерел”. Однак така структура рахунку 43 не відповідає, по 

перше, затвердженій Міністерством фінансів України Інструкції про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, відповідно 

до якої аналітичний облік резервного капіталу ведуть за його видами та 

напрямками використання, а не джерелами формування, а, по друге, методиці 

бухгалтерського обліку об’єктів на фондовому рахунку. Зрештою, за 

необхідності використання резервного капіталу одразу ж виникне запитання 
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з якого субрахунку його списувати, на яке обґрунтованої економічної 

відповіді немає в жодному імперативному документі. Тому від передбачених 

в Методичних рекомендаціях [180] субрахунків доцільно відмовитись; 

3) типові проведення з формування резервного капіталу в 

Методичних рекомендаціях [180] містять два контирування – створення 

резервного капіталу за рахунок частини доходу кредитної спілки поточного 

року (Дебет 443 Кредит 432) та за рахунок нерозподіленого доходу минулого 

року (Дебет 441 Кредит 432). Проте, наявність нерозподіленого доходу 

минулих років суперечить неприбутковому статусу кредитних спілок. 

Вказані види резервів фактично є резервами капіталу, які, як вказують 

у своїх наукових працях І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, Ю. В. Демська, 

захищають капітал суб’єктів господарювання від редукції [230, 171, 36]. Такі 

резерви не передбачають створення запасу фінансових чи інших активів, а є 

суто обліковими об’єктами, які, однак, підтримують фінансову стійкість 

суб’єктів господарювання. З урахуванням того, що кредитні спілки належать 

до фінансових організацій, найбільшої актуальності для них набуває 

забезпечення достатнього рівня платоспроможності, для чого найдоцільніше 

формувати грошові резерви. Якщо резерви капіталу створюють для 

управління ризиками кредитних спілок за активними операціями 

(неповернення позичальниками виданих їм кредитів, виникнення 

безнадійних боргів інших дебіторів тощо), то грошові резерви – для 

страхування ризиків за пасивними операціями (забезпечення ліквідності 

заборгованості за залученими депозитами та зворотними внесками членів 

кредитних спілок до їх пайового та додаткового капіталу тощо). 

Очевидно, що кредитні спілки планують виплати, пов’язані з плановим 

поверненням депозитів. Але позапланові виплати депозитів на вимогу членів 

кредитних спілок, а також повернення їм зворотних внесків до пайового і 

додаткового капіталу можуть обумовити касові розриви у зв’язку з 

недостатнім обсягом ліквідних засобів та погіршити рівень 

платоспроможності спілок. саме для таких випадків і доцільно формувати 
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грошові резерви – резерв забезпечення ліквідності покриття заборгованості 

за залученими депозитами та резерв забезпечення ліквідності покриття 

заборгованості за залученими зворотними внесками у пайовий і додатковий 

капітал. Узагальнено види резервів кредитних спілок наведені на рис. 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Види резервів кредитних спілок (сформовано автором за 
результатами дослідження) 

 

Для бухгалтерського обліку грошових резервів кредитних спілок 

необхідно використовувати рахунки обліку грошових коштів залежно від 

видів банківських рахунків, на яких такі резерви акумулюють і утримують. 

Обсяг таких резервів (оцінювання їх нормативного розміру) має базуватись 

на фінансовій політиці кредитної спілки, а також попередній історії (даних 

минулих звітних періодів) щодо дострокового знаття депозитів та виходу 

членів з кредитної спілки. З цією метою можна розрахувати коефіцієнти: 

 питомої ваги обсягу достроково повернених депозитів за попередній 

рік (γддп) у загальній сумі заборгованості за залученими депозитами станом на 

кінець року; 

Резерви кредитної спілки 

Резерви капіталу 
(резерви за активними операціями) 

Грошові резерви 
(резерви за пасивними операціями) 

Резервний капітал Резерв забезпечення 
ліквідності покриття 
заборгованості за залученими 
депозитами 

Резерв забезпечення 
ліквідності покриття 
заборгованості за залученими 
зворотними внесками у 
пайовий і додатковий капітал 

Резерв забезпечення покриття 
втрат від сумнівних боргів за 
іншими активними операціями 
(крім кредитних операцій) 

Резерв забезпечення покриття 
втрат від неповернених 
позичок 
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кр

дп
ддп Д

Д
 ,     (2.1), 

де Ддп – сума достроково повернутих депозитів за рік,  

Дкр – загальна сума заборгованості по залучених депозитах на кінець 

року. 

 питомої ваги обсягу повернених внесків в пайовий капітал за 

попередній рік (γппк) у загальній сумі пайового капіталу станом на кінець 

року; 

кр

п
ппк КП

КП
 ,   (2.2), 

де КПп – сума повернутих внесків у пайовий капітал за рік,  

КПкр – загальна сума пайового капіталу на кінець року. 

 питомої ваги обсягу повернених внесків в додатковий капітал за 

попередній рік (γпдк) у загальній сумі додаткового капіталу, сформованого за 

рахунок зворотних внесків членів кредитних спілок станом на кінець року. 

кр

п
пдк КД

КД
 ,     (2.3), 

де КДп – сума повернутих внесків у додатковий капітал за рік,  

КДкр – загальна сума додаткового капіталу на кінець року. 

Зважаючи на те, що фінансові компанії є надто чутливими до 

макроекономічних процесів, відтік депозитів і вихід членів з кредитних 

спілок не є рівномірними з року в рік, а найбільше спостерігаються в кризові 

періоди. Таким чином, обсяги резервів, розраховані і сформовані з 

орієнтацією на показники передкризових періодів, можуть виявитись 

недостатніми для дострокових виплат депозитів чи повернення внесків у 

пайовий і додатковий капітал в кризові роки. З огляду на наведені аргументи, 

за історичним підходом можна розрахувати лише мінімально необхідний 

рівень резервів, але не завжди такий рівень буде достатнім. Тому такі 

нормативи резервів доцільно коригувати зважаючи на фінансову політику та 

політику управління ризиками кредитної спілки. 
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Фінансову основу діяльності кредитних спілок, крім вступних і 

пайових внесків їхніх членів, формують також внески (вклади) на 

депозитний рахунок – кошти в готівковій або у безготівковій формі, внесені 

до кредитної спілки її членами на договірних умовах, на визначений термін 

або без зазначення такого терміну і підлягають виплаті члену кредитної 

спілки відповідно до умов договору та законодавства України [180]. 

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною 

спілкою та об’єднаною кредитною спілкою передбачають класифікацію 

депозитних внесків (вкладів) за двома ознаками – терміном залучення та 

різновидом рахунку (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Класифікація депозитних внесків (вкладів) кредитних спілок 
(сформовано автором за результатами дослідження) 

 

Для обліку внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні 

рахунки Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку 

кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою передбачають 

використання таких рахунків: 

551 “Довгострокові внески (вклади) членів кредитної спілки на 

депозитні рахунки” – для обліку довготермінових депозитних вкладів з 

терміном залучення понад 12 місяців; 

Класифікація депозитних внесків (вкладів) кредитних спілок 

за терміном залучення 

короткотермінові (до 3 
місяців) 

середньотермінові (від 3 до 
12 місяців) 

довготермінові (понад 12 
місяців) 

внесок на звичайний 
депозитний рахунок 

внесок на блокований 
депозитний рахунок 

за різновидом рахунку 
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611/1 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 

внаціональній валюті перед членами кредитної спілки” – для обліку 

довготермінових депозитних вкладів, термін повернення яких зменшився до 

12 місяців; 

686 “Розрахунки з членами кредитної спілки по внесках (вкладах) на 

депозитні рахунки” – для обліку короткотермінових депозитних вкладів 

членів кредитних спілок; 

688 “Розрахунки за зобов’язаннями, на які не нараховуються проценти” 

– для обліку депозитних вкладів членів кредитних спілок на блокованому 

рахунку; 

689 “Розрахунки з особами, що припинили членство в кредитній 

спілці” – для обліку депозитних вкладів та інших внесків, а також 

нарахованих за ними процентами осіб, які припинили членство в кредитній 

спілці [180]. 

В науковій праці М. С. Федорець [208] вклади на депозитні рахунки 

запропоновано обліковувати на субрахунках третього порядку до 

рахунку 634 “Поточні зобов’язання за залученими коштами”, однак такі 

пропозиції видаються недостатньо обґрунтованими. 

Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку 

кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою також вказують про 

необхідність ведення аналітичного обліку депозитних внесків за кожним 

членом кредитної спілки. Однак жодних приписів щодо порядку чи методики 

ведення аналітичного обліку депозитних внесків у кредитних спілках не 

наведено ні у вказаних методичних рекомендаціях, ні в жодному іншому 

нормативному документі, що актуалізує доцільність розроблення відповідних 

рекомендацій. З цією метою запропоновано використання реєстру 

аналітичного обліку вкладів на депозитні рахунки кредитних спілок. 

Відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності залучені 

вклади на депозитні рахунки належать до фінансових зобов’язань кредитних 

спілок. Згідно з МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” кредитні спілки повинні 
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Примітка. Запропоновано автором 

 

класифікувати фінансові зобов’язання як такі, що в подальшому оцінюються 

за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективного 

відсотка [93]. 

Іншою складовою основної діяльності кредитних спілок є надання 

кредитів та позик членам (учасникам) кредитної спілки.  

Види кредитів, які надають кредитні спілки, найкраще розглядати, 

виходячи з можливостей їхнього обліку. Методичні рекомендації з 

організації обліку у кредитних спілках класифікують кредити наступним 

чином (рис. 2.3.). 

 

” 
   КС “Добробут          
                  (кредитна спілка) 
  м. Львів, вул. Підгайна ,15         
                        (адреса) 
 
Код ЄДРПОУ    12345678      
 

ВІДОМІСТЬ 
аналітичного обліку вкладів на депозитні рахунки кредитних спілок 

 
_______________ Петренко Петро Петрович_______________ 

(прізвище, ім’я, по батькові вкладника) 
 

Вид 
депозитного 

вкладу 

№ і дата 
депозитного 

договору 

Сума 
депозитного 
вкладу, грн. 

Термін 
депозитного 

вкладу 

№ і дата 
прибуткового 

касового 
ордера 

Дата 
погашення 

депозитного 
вкладу 

строковий  
№1 

172, 
01.10.2018 150000 24 11-1/10, 

01.10.2018 31.09.2020 

      
      
      
      
      
      
 
 
________інспектор ______________ 
                   (посада) 

_________підпис_________ 

(підпис) 
_______________Прізвище І.П._____________________ 
                             (прізвище, ініціали)  
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Рис. 2.3. Загальна класифікація кредитів у кредитних спілках 
(сформовано автором за результатами проведеного дослідження) 

 

Для кредитної спілки є важливий поділ кредитів за рівнем дотримання 

членом кредитної спілки встановленого режиму сплати: на кредити з 

нормальним режимом сплати; прострочені кредити – кредити, за якими 

порушення встановленого режиму сплати не перевищує 365 днів; 

неповернені кредити – кредити, за якими порушення встановленого режиму 

сплати перевищує 365 днів; безнадійні кредити – кредити, за якими є 

впевненість у їхньому неповерненні та/або за якими є підтвердження про 

неможливість здійснення стягнення, або минув термін позовної давності (3 

роки). 

Відповідно до Закону України “Про кредитні спілки”, кредитна спілка 

зобов'язана вести облік за кожним кредитом. Вона повинна контролювати 

Класифікаційні ознаки 

за строком користування 
кредитом 

за рівнем дотримання членом 
кредитної спілки встановленого 
режиму сплати 

з терміном погашення до 3 
місяців включно 

з терміном погашення від 3 
місяців до 12 місяців включно 

з терміном погашення більше 12 
місяців 

споживчі 

підприємницькі 

незабезпечені 

забезпечені 

кредит з нормальним режимом 
сплати 

прострочений кредит 

неповернений кредит 

безнадійний кредит 

за рівнем забезпеченості 

за цільовим призначенням 
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дотримання умов кредитних договорів, своєчасність та повноту платежів. У 

разі виявлення прострочення платежів, кредитна спілка зобов'язана вжити 

відповідних заходів до позичальника для своєчасного повернення коштів. 

Проте пропонована нормативними актами методика обліку кредитів не дає 

достатньої інформації про стан кредитної діяльності у кредитних спілках, 

оскільки інформація, що відображається на рахунках для обліку кредитів, є 

досить узагальненою. 

У кредитних спілках для обліку розрахунків за кредитами 

використовують такі субрахунки: 

376 “Розрахунки за кредитами членам кредитної спілки” – для обліку 

розрахунків за виданими кредитами членам кредитної спілки; 

373/1 “Розрахунки за нарахованими доходами” – для обліку 

нарахованих відсотків за кредитами, наданими членам кредитної спілки; 

378 “Розрахунки за безнадійними кредитами” – для обліку розрахунків 

за кредитами, які були визнані безнадійними; 

381 “Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів” – 

для обліку формування та використання резерву забезпечення втрат від 

неповернених кредитів [180].  

У відповідності до Методичних рекомендацій [180] кредитна спілка 

має обов’язком вести аналітичний облік кредитів у розрізі дебіторів, видів 

заборгованості, термінів її виникнення та погашення. Проте процедура 

такого обліку не регламентується нормативними актами. Для таких цілей 

запропоновано використовувати реєстри аналітичного обліку розрахунків за 

кредитами членам кредитних спілок.  

Аналіз фінансової звітності 35-ти кредитних спілок засвідчив, що 

частина з них, а саме 22, відображають депозити і кредити в балансі за 

принципом історичної собівартості, нараховуючи при цьому резерв 

забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, а інші 13 – за 

амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної ставки 

відсотка, створюючи при цьому резерв під знецінення кредитів (Додаток В). 
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   КС “Добробут          

                  (кредитна спілка) 

  м. Львів, вул. Підгайна ,15         
                        (адреса) 
 
Код ЄДРПОУ    12345678      
 

ВІДОМІСТЬ 
аналітичного обліку розрахунків за виданим кредитом кредитною спілкою 

 
______________________________Шевченко Олена Іванівна__________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові позичальника) 
№ і дата кредитного договору  ______15/1 від 11 січня 2018 р._________________________ 
Термін кредиту ___36 місяців____________________________________________________ 
Кінцева дата погашення кредиту _10 січня 2021 р.___________________________________ 
Сума виданого кредиту _72 000 (сімдесят тисяч) грн. 00 коп._________________________ 
Відсоткова ставка _40_______ Тип % __простий__________ Сума % __28800_грн. 00 коп. 
№ і дата видаткового касового ордера __1-11/1 від 11 січня 2018 р. ____________________ 

 
Інформація про погашення кредиту 

Дата 
(згідно з 

графіком 
платежів) 

Сума 
погашення 

за кредитом, 
грн. 

№ і дата 
прибуткового 

касового ордера / 
дата виписки 

банку 

Залишок заборгованості за кредитом, грн. 

всього 

у т.ч. залишок 
основної суми 
заборгованості 

за кредитом 
(тіло кредиту) 

у т.ч. сума 
залишку 

заборгованості 
за відсотками 

10.02.18. 2800 ПКО № 3-9/2 від 
09.02.18. 98000 70000 28000 

10.03.18. 2800 ПКО № 1-7/3 від 
07.03.18. 

95200 68000 27200 

10.04.18. 2800 ВБ від 10.04.18. 92400 66000 26400 
      
      
      
      

 
 

______кредитний інспектор_______ 

(посада) 
______підпис______ 

(підпис) 
___________________Інспектор К. І___________________ 

(прізвище, ініціали) 
 

Примітка. Запропоновано автором 

 

Такі відмінності пов’язані з обліковою політикою кредитних спілок, яка 

згідно з вимогами імперативних документів може передбачати застосування 

національних стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 
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Загалом, аналізуючи методологію бухгалтерського обліку фінансових 

активів і зобов’язань (до яких належать депозити і кредити) за міжнародними 

стандартами фінансової звітності, варто зауважити, що вона ідеологічно 

спрямована відповідає вартісноорієнтованій концепції управління. 

Доцільність застосування такої концепції до кредитних спілок є доволі 

суперечливою, оскільки, по перше, вони є неприбутковими організаціями, а 

по друге, не є емітентами корпоративних прав чи інших фінансових 

інструментів, призначених для вільного обігу на ринках капіталів та 

інвестицій. Такі аргументи ще раз підтверджують невідповідність існуючої 

методології бухгалтерського обліку, передбаченої системами його 

стандартизації головно для комерційних підприємств, вимогам 

неприбуткових організацій. 

 

 

2.3. Розвиток формату фінансової звітності кредитних спілок 

 

Фінансова звітність є основним джерелом інформації для зовнішніх 

стейкхолдерів кредитних спілок і єдиним, яке містить офіційну верифіковану 

інформацію фінансового характеру. Основними користувачами фінансової 

звітності кредитних спілок є: 

– з внутрішнього середовища спілок – члени Спостережної ради, 

Правління і Ревізійної комісії, бухгалтери й економісти, працівники служби 

внутрішнього аудиту (внутрішні аудитори) та інші працівники кредитних 

спілок; 

– із зовнішнього середовища – члени кредитних спілок, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг, Державна фіскальна служба України, Державна служба статистики 

України, інші органи державної влади, контролю і регулювання, органи 

місцевого самоврядування, аудиторські фірми (незалежні аудитори), 



 106

об’єднані кредитні спілки, асоціації кредитних спілок, фінансові експерти й 

аналітики, широка громадськість (рис. 2.4). 

Зважаючи на суспільну важливість та соціальне значення кредитних 

спілок, їхня фінансова звітність повинна прозоро, повністю і з достатнім 

рівнем деталізації розкривати усі аспекти фінансово-майнового стану і 

результатів діяльності, особливо у контексті репрезентації фінансової 

стійкості, ліквідності та платоспроможності. З огляду на виявлені проблеми 

шахрайства з боку керівництва кредитних спілок, фінансова звітність ще й 

повинна стати надійним інструментом вирішення агентської проблеми, 

мінімізації асиметричності інформації між Правлінням, Спостережною 

радою кредитних спілок з одного боку та їхніми членами з іншого. А тому 

звітність має максимально розкривати усі суттєві аспекти фінансової 

діяльності кредитних спілок. 

При цьому необхідно врахувати, що більшість зовнішніх користувачів 

фінансової звітності кредитних спілок, а саме їхні члени, не мають належного 

рівня підготовки для розуміння бухгалтерсько-фінансової інформації. 

Кредитна кооперація, на відміну від ринків капіталів, не має широко 

розвиненої експертно-аналітичної інфраструктури для забезпечення 

прийняття ефективних рішень. Це може обумовлювати доцільність вищого 

рівня доступності і зрозумілості інформації фінансової звітності кредитних 

спілок порівняно зі звітністю інших суб’єктів господарювання. 

З огляду на потреби аналізу і контролю за фінансово-майновим станом 

кредитних спілок і результатами їхньої діяльності, необхідність забезпечення 

інформаційної бази для розрахунку фінансових нормативів діяльності, а 

також на встановлені й обґрунтовані у попередніх підрозділах важливі 

об’єкти бухгалтерського обліку кредитних спілок, обов’язковими щодо 

розкриття в статтях фінансової звітності повинні бути зокрема: 

– залишок довготермінової дебіторської заборгованості за виданими 

позиками членам кредитної спілки; 

– залишок поточної дебіторської заборгованості за виданими  
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Рис. 2.4. Класифікація користувачів фінансової звітності кредитних 

спілок (сформовано автором за результатами проведеного дослідження) 
 

зовнішні внутрішні 

Користувачі фінансової звітності кредитних спілок 

Члени кредитних спілок 

Органи державної влади, 
контролю і регулювання 

Нацкомфінпослуг 

Державна фіскальна служба 
України 

Державна служба 
статистики України 

Органи місцевого 
самоврядування 

Аудиторські фірми 

Об’єднані кредитні спілки 

Асоціації кредитних спілок 

Національна асоціація 
кредитних спілок України 

Всеукраїнська асоціація 
кредитних спілок 

Фінансові експерти й аналітики 

Інші кредитні спілки 

Широка громадськість 

Члени Спостережних рад 
кредитних спілок 

Члени Правління кредитних 
спілок 

Члени ревізійних комісій 
кредитних спілок 

Працівники служб 
внутрішнього аудиту 
(внутрішні аудитори) 
кредитних спілок 

Інші працівники кредитних 
спілок 

Бухгалтери й економісти 
кредитних спілок 
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позиками членам кредитної спілки, в тому числі протермінованої; 

– залишок довготермінової кредиторської заборгованості за 

отриманими депозитами; 

– залишок поточної кредиторської заборгованості за отриманими 

депозитами; 

– грошові резерви; 

– пайовий капітал, його поповнення та редукція; 

– резерви капіталу, їхнє формування, використання і списання; 

– дохід від надання позик; 

– відсоткові витрати за депозитами тощо. 

Аналіз формату фінансової звітності, передбачений національною та 

міжнародними системами її стандартизації, засвідчив неспроможність 

задовольнити інтереси користувачів на основі окремих форм звітів за 

вказаними показниками, оскільки згідно з існуючими регламентаціями їх 

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, а пайовий капітал – взагалі у складі інших 

фінансових зобов’язань (Додаток Д, Е). 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. Вказані аргументи 

засвідчують 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 лиш раз у рік (рис. 2.5, 

2.6).  
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Аналіз фінансової звітності кредитних спілок України засвідчив, що 

заборгованість за виданими позиками – і коротко-, і середньо-, і 

довготерміновими вони подають у складі оборотних активів за статтею “Інша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Адаптивний формат Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

кредитної спілки (адаптовано автором за результатами проведеного дослідження) 

Фрагмент БАЛАНСУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 

Актив Пасив 

І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 

Основні засоби 

Довготермінові фінансові інвестиції 

Довготермінова дебіторська 

заборгованість за виданими кредитами 

Відтерміновані податкові активи 

Інші необоротні активи 

І. Акціонерний капітал 
Пайовий капітал 

Додатковий капітал 

Резервний капітал 

Нерозподілений дохід (Непокритий збиток) 

ІІ. Оборотні активи 

Запаси 

Поточна дебіторська заборгованість за 

виданими кредитами загалом, 

в т.ч. протермінована 

Резерв забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок (Резерв під знецінення 

кредитів) 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

Поточні фінансові інвестиції  

Гроші та їх еквіваленти 

в т.ч. грошові резерви 

Інші оборотні активи 

… 

ІІ. Довготермінові зобов’язання і 
забезпечення 

Відтерміновані податкові зобов’язання 

Довготермінова заборгованість за 

залученими депозитами 

Інші довготермінові зобов’язання 

Довготермінові забезпечення 

Цільове фінансування 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 
Короткотермінові кредити банків 

Поточна  заборгованість за залученими 

депозитами 

Поточна заборгованість за 

довготерміновими зобов’язаннями 

Поточна кредиторська заборгованість за 

товарами, роботами, послугами 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками 

Поточні забезпечення 

Доходи майбутніх періодів 

Інші поточні зобов’язання 

… 
Баланс Баланс 
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Рис. 2.6. Адаптивний формат Звіту про прибутки і збитки (Звіту про 

сукупний дохід) кредитної спілки (адаптовано автором за результатами 

проведеного дослідження) 
Примітка. Курсивом виділено статті звіту, запропоновані автором до введення в 

його форму 

 

 

Фрагмент Звіту про фінансові результати (сукупний дохід) 

І. Фінансові результати 
Дохід від надання позик членам кредитної спілки 

– Відсоткові витрати за депозитами 

Валовий прибуток (збиток) 

+ Доходи від списання надлишкових резервів капіталу 

– Витрати на формування резервів капіталу 

… 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності 

 

 
 

 
 
Чистий прибуток (збиток) 

ІІ. Сукупний дохід 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 

Втрати від списання резервів капіталу на покриття безнадійних позик 

… 
 

 

 
 

 
Сукупний дохід 

ІІІ. Елементи операційних витрат 
Матеріальні витрати 
… 
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поточна дебіторська заборгованість”. Такий підхід, з одного боку, викривлює 

подання інформації про активи за ознакою характеру участі в 

господарському обороті та швидкістю обігу (віднесення довготермінових 

кредитів до оборотних активів), а з іншого – подає чисту вартість 

заборгованості за вирахуванням резерву на знецінення, що, як вказувалось у 

попередньому підрозділі, відповідає вартісно-орієнтованій концепції 

управління, яка не підходить кредитним спілкам. З огляду на такі аргументи 

заборгованість за виданими кредитами запропоновано відображати в балансі 

окремо у розрізі довготермінової і поточної, а також виокремлювати 

протерміновану заборгованість та обсяг сформованих резервів (резерв 

забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, якщо облік ведуть за 

НП(С)БО, або резерв під знецінення кредитів, якщо облікова політика 

сформована відповідно до МСФЗ). При цьому подання резервів в активі 

формує баланс нетто, а в пасиві у розділі “Власний капітал” – баланс брутто. 

Відображення в балансі протермінованої заборгованості за виданими 

кредитами надає користувачам додаткову інформацію про фактичний рівень 

фінансових ризиків, а резервів – про управління ними і готовність до 

настання ризикових подій щодо неповернення кредитів. У цьому контексті 

йдеться не лише про резерви капіталу, але й про грошові резерви, які, 

зважаючи на вказані аргументи, також доцільно подавати окремою статтею в 

балансі. 

Запропонований формат також передбачає розкриття пайових внесків 

членів кредитних спілок саме як пайового капіталу, а не фінансових 

зобов’язань, а також виділення заборгованості за залученими депозитами в 

окремі статті довготермінових і поточних зобов’язань. 

Удосконалення формату Звіту про фінансові результати (звіту про 

сукупний дохід) насамперед пов’язане з необхідністю адаптації його змісту 

до особливостей і характеристик основних видів доходів і витрат кредитних 

спілок. Оскільки основним видом операційних доходів і витрат кредитних 

спілок є відповідно відсотки від надання позик їхнім членам та відсоткові 
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виплати за залученими депозитами, то співвідношення саме цих видів 

доходів і витрат формує показник валового прибутку. Таким чином, 

першочерговими показниками для розміщення у звіті про фінансові 

результати (звіті про сукупний дохід) доцільно розмістити Дохід від надання 

позик членам кредитної спілки та Відсоткові витрати за депозитами. Серед 

інших операційних доходів і витрат, які характерні для діяльності кредитних 

спілок та відображають її специфіку, варто окремо розкрити інформацію про 

Доходи від списання надлишкових резервів капіталу та Витрати на 

формування резервів капіталу. Доходи від розміщенням вкладів на 

депозитних рахунках в комерційних банках та внесків в об’єднану кредитну 

спілку чи кооперативний банк доцільно відображати у складі інших 

фінансових доходів, а відсоткові витрати, пов’язані із залученням кредитів 

від комерційних банків, інших кредитних спілок, об’єднаної кредитної спілки 

чи кооперативного банку – як інші фінансові витрати, що повністю 

відповідає вимогам стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. 

Другий розділ звіту містить інформацію про сукупний дохід, який крім 

чистого прибутку (а у контексті кредитних спілок – заробленого 

нерозподіленого доходу) охоплює інші компоненти сукупного доходу, 

обумовлені зміною обсягу власного капіталу без урахування розрахунків з 

учасниками (пайовиками). В діяльності кредитних спілок такі зміни можуть 

бути спричинені як звичайними для будь-яких суб’єктів господарювання 

операціями з переоцінки необоротних активів, курсовими різницями, так і 

специфічними – втратами від списання резервів капіталу на покриття 

безнадійних позик тощо. З огляду на важливість таких специфічних даних 

для оцінювання фінансово-майнового стану, результатів діяльності та 

управління фінансовими ризиками їх доцільно наводити окремими статтями 

у складі сукупного доходу звіту про фінансові результати кредитних спілок. 

Такі пропозиції щодо форматів основних форм фінансової звітності 

спрямовані на дотримання принципу суттєвості, дають змогу частково 
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вирішити проблему асиметричності інформації, уникнути ефекту “білої 

правди” в звітності та маніпулювання думкою її користувачів. Удосконалені 

форми звітів стають більш доступними для сприйняття членами кредитних 

спілок, а також дозволяють отримати важливу фінансову інформацію не 

лише раз у рік з приміток до річної звітності, але й щоквартально 

безпосередньо з основних форм фінансової звітності – балансу (звіту про 

фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний 

дохід). 

Крім офіційної фінансової звітності, сформованої на основі стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, кредитні спілки 

щоквартально складають і подають Національній комісії, що здійснює 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг Звітні дані. Зміст і форм 

Звітних даних регламентовані Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг від 25.12.2003 р. № 177 “Про 

затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними спілками 

та об’єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”. Цим 

розпорядженням передбачено, що кредитні спілки подають Звітні дані, як 

правило, в електронній формі з використанням спеціалізованого програмного 

забезпечення. Звітні дані формуються на основі даних бухгалтерського 

обліку кредитних спілок і повинні повністю корелювати з даними їх 

фінансової звітності за відповідний звітний період. 

Склад Звітних даних кредитних спілок охоплює 9 форм звітів (рис. 2.7). 

На відміну від основних форм фінансової звітності, Звітні дані містять 

більш розширену і деталізовану інформацію про: основну та іншу фінансову 

діяльність кредитних спілок; склад і характеристику їх активів і зобов’язань з 

погляду ліквідності та фінансових ризиків, пов’язаних ними, особливо щодо 

протермінованих платежів; нарахованих з метою управління такими 

фінансовими ризиками резервів, зокрема для забезпечення покриття втрат від 

неповернених позичок; операції із залучення коштів та видачу кредитів;  
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Склад Звітних даних кредитної спілки 

    

  1 Загальна інформація про кредитну спілку 
  

    

  2 Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки 
  

    

  3 Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки 
  

    

  4 Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки 
  

    

  5 Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття втрат від 
неповернених позичок   

    

  6 Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки 
  

    

  7 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб 
  

    

  8 Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки 
  

    

  9 Звітні дані щодо здійснення кредитними спілками операцій із внесками 
(вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки   

    

 
Рис. 2.7. Склад Звітних даних кредитної спілки (сформовано автором за 

результатами проведеного дослідження) 
 

доходи і витрати; діяльність відокремлених підрозділів тощо. 

Інформація Звітних даних кредитних спілок має вищий рівень повноти й 

аналітичності, а отже є більш придатною порівняно з даними фінансової 

звітності для розширеного аналізу фінансово-майнового стану, результатів 

діяльності, фінансових ризиків кредитних спілок. лише на підставі Звітних даних 

можна більш-менш повно проаналізувати дотримання фінансових нормативів 

діяльності кредитних спілок. З огляду на наведені аргументи інформацію Звітних 
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даних доцільно розкривати хоча б у примітках до річної фінансової звітності 

кредитних спілок, що істотно підвищить рівень інформативності й прозорості 

такої звітності та послабить проблему асиметричності інформації. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Дослідження аналізу стану та передумов розвитку методики й 

організації бухгалтерського обліку у кредитних спілках дозволяє зробити такі 

висновки. 

1. Доведено, що формулювання нових чи удосконалення існуючих 

загальних методологічних та методичних засад окремих об’єктів 

бухгалтерського обліку кредитних спілок має базуватись 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 методології й методики бухгалтерського обліку діяльності 

кредитних спілок здійснили чи можуть бути використані з огляду на 

необхідність вирішення виявлених проблем: 

 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 

статусом як кредитних спілок, так і бухгалтерського обліку як інституту; у 

цьому контексті врахована й етична теорія бухгалтерської звітності, 

спрямована на упередження маніпулювання альтернативними обліковими 

методиками для введення в оману користувачів звітності; 
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 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 (агенти), 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. 

2. 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 функцій 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 з ними 

осіб. Для досягнення вказаної метою 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 не оприбуткованих депозитів, фіктивних позичальників та 

фіктивно виданих позик. 

3. 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 з урахуванням їх неприбуткового статусу та інформаційних 
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потреб стейкхолдерів, а також нормативно-методичного забезпечення 

створення фінансових резервів капіталу та їхньої інвентаризації. 

4. Практика формування фінансової звітності українськими 

кредитними спілками передбачає можливості застосування двох 

диференційованих підходів до репрезентації пайового капіталу в балансу – 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 положень МСБО 32 “Фінансові 

інструменти: подання” юридичним і 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. 

5. 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, 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 
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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 лиш раз у рік. 

Основні результати досліджень за другим розділом опубліковані у 

наукових працях автора [5, 96, 97, 102, 103, 104, 105,107,108, 109, 112]. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ І ЗАСОБИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ Й МЕТОДИКИ 

КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

 

3.1. Теоретичні та законодавчо-нормативні засади організації 

контролю діяльності кредитних спілок в Україні 

 

Кризові явища, які відбулися в системі кредитної кооперації України, 

за оцінками експертів, науковців, членів кредитних спілок були обумовлені 

не стільки економічним спадом на макрорівні, як недобросовісними діями 

(інколи, навіть шахрайськими) з боку членів правління певних кредитних 

спілок. Факт таких негативних процесів у кредитній кооперації загалом та в 

кредитних спілках зокрема засвідчив незадовільний рівень контролю за 

їхньою діяльністю, як з боку держави, так і з боку менеджменту кредитних 

спілок. 

Банкрутство кредитних спілок, шахрайство з боку членів правління 

кредитних спілок, недоведені до логічного і справедливого завершення 

кримінальні справи істотним чином підірвали рівень довіри як до кредитних 

спілок, так і до кредитної кооперації як до виду кооперації та виду фінансової 

діяльності. Очевидно, що відновлення довіри громадян – членів чи 

потенційних членів кредитних спілок до їхньої діяльності неможливе без 

впевненості в їх майбутній ефективності, відсутності шахрайства. Запорукою 

такої впевненості та відновлення довіри є налагодження ефективної 

багаторівневої системи контролю за діяльністю кредитних спілок. 

Дослідження напрямів і способів розвитку контролю за діяльністю 

кредитних спілок за дедуктивним підходом доцільно розпочати із з’ясування 

теоретичних аспектів і найновішого наукового надбання у сфері 

економічного контролю. 

В термінологічному словнику з обліку і аудиту авторів 

А. Г. Загороднього, Г. Л. Вознюка, Г. О. Партин, Л. П. Пилипенка контроль 
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визначений як: 1) дії, пов’язані з перевіркою, контролюванням; 2) одна з 

найважливіших функцій державного управління, суть якої полягає у 

перевірці виконання законів, постанов, указів, рішень тощо; 3) елемент 

управління економічними об’єктами і процесами, що полягає у 

спостереженні за об’єктом (процесом) з метою перевірки відповідності 

реального стану діяльності підприємства нормативним та інструктивним 

документам; 4) вирішальний вплив на фінансову, господарську та 

комерційну політику підприємства з метою одержання зиску, вигод від його 

діяльності [120, с. 290]. 

В. О. Шевчук стверджує, що загально визнане трактування контролю 

як перевірки, нагляду чи стеження є занадто вузьким і лише частково 

відбиває логічне навантаження цього поняття, тлумачення перекладу якого з 

латині означає порівняння, зіставлення чи протиставлення. Вчений ширше 

аналізує зміст контролю, зокрема з онтологічного погляду як властивість 

буття, тип відносин чи вид діяльності, з гносеологічного – як проблему, 

науку, освітню дисципліну, а з управлінської – як функцію, підсистему чи 

елемент процесу менеджменту [220, c.11-13].  

Р. О. Костирко розглядає контроль як наскрізний процес, що охоплює 

цикл управління. При цьому, попередній контроль він пов’язує з такими 

функціями управління, як формування цілей і планування, поточний – з 

організацією та обліком, а ретроспективний – з аналізом і контролем (як 

функцією) [69, с. 67]. 

Для кращого розуміння сутності контролю доцільно провести його 

класифікацію. Окрім вищеописаного поділу контролю за аспектами пізнання, 

В. О. Шевчук виокремлює такі його види: за формами – випробування 

(сертифікація, атестація, акредитація, ліцензування, експертиза), перевірки 

(інвентаризація, контролінг, ревізія, аудит), стеження (моніторинг, інші 

форми безперервного нагляду); за суб’єктною ознакою – прямий 

(безпосередній) і опосередкований (представницький), ініціативний і 

примусовий, державний, муніципальний і незалежний; за місцем здійснення 
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контрольних дій – інспектування на місцях та дистанційний; за часом 

здійснення контрольних дій – статичний, динамічний, передбачуваний і 

раптовий; за цільовою заданістю контрольних дій – стратегічний, тактичний, 

програмований, стихійний; за охопленням об’єкта контрольними діями – 

повний, локальний, цілісний, частковий, суцільний, вибірковий; за 

методикою здійснення контрольних дій – документальний і фактичний; за 

технологією здійснення контрольних дій – рутинний, людино-машинний, 

машинний; за ефективністю здійснення контрольних дій – знеособлений, 

безадресний, безцільний, дезорієнтований, паралельний, дублюючий, 

неповний, запізнілий, поверховий [220, с. 66-72]. 

Р. М. Воронко до вказаних форм контролю додає ще тематичну 

перевірку, слідство, службове розслідування, консалтинг, супутні аудиту 

послуги і самоконтроль [19, с. 73]. Крім того, він провів аналіз полеміки 

щодо форми контролю – є вона одним з видів контролю чи іншою його 

характеристикою. В результаті такого аналізу він зробив висновок, що форма 

контролю “є багатофункціональним інструментом дослідження такого 

явища, як контроль” [19, с. 72]. 

Крім того, за сферою здійснення Р. М. Воронко виділяє такі види 

контролю, як економічний, правовий, технічний, екологічний, санітарний, 

адміністративний, політичний, радіологічний, митний. Своєю чергою 

економічний контроль поділяє: за охопленням господарських сфер – на 

фінансовий, господарський, фінансово-економічний, фінансово-

господарський; за суб’єктами – на державний, муніципальний, незалежний, 

контроль власника (внутрішньо-системний, внутрішньогосподарський) [19, 

с. 43]. 

З погляду сфери діяльності та особливостей функціонування кредитних 

спілок особливий інтерес викликає фінансовий контроль. Саме цей вид 

контролю, на нашу думку, повинен забезпечувати вирішення означених вище 

проблем функціонування кредитних спілок. 

У термінологічному словнику з обліку і аудиту автори визначають 
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фінансовий контроль як: 

1) одну з форм управління фінансами, особливу сферу контролю, 

зумовлену формуванням і використанням фінансових ресурсів в усіх 

структурних підрозділах економіки держави; 

2) контроль за веденням фінансової документації, її відповідністю 

встановленим нормам і правилам [19, с. 293-295]. 

У цьому ж словнику виділено такі форми фінансового контролю, як 

попередній, поточний (оперативний) і подальший, тоді як перевірку, ревізію, 

обстеження і моніторинг визначено як методи фінансового контролю. 

Узагальнюючи вищенаведене та використовуючи загальнонауковий 

метод дедукції можна запропонувати таку класифікацію контролю за 

діяльністю кредитних спілок (табл. 3.1) 

Таблиця 3.1 

Класифікація контролю за діяльністю кредитних спілок* 

Класифікаційна ознака Види контролю 

1 2 
за належністю суб’єкта контролю 
до кредитних спілок 

– зовнішній 
– внутрішній 

залежно від суб’єкта контролю – державний 
– незалежний 
– громадський 
– інституційний (управлінський і наглядовий) 

за залученням суб’єкта у процес 
контролю 

– прямий (безпосередній) 
– опосередкований 

за часом проведення – попередній 
– поточний (оперативний) 
– подальший (ретроспективний) 

за рівнем охоплення 
підконтрольного об’єкта 

– комплексний 
– тематичний 
– повний 
– частковий 
– суцільний 
– вибірковий 

за джерелами інформації – документальний 
– фактичний 

за місцем здійснення – безпосередньо на об’єкті 
– дистанційний 
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Продовження табл. 3.1 
1 2 

за цільовою спрямованістю 
контрольних дій 

– стратегічний 
– тактичний 

за формами – аудит 
– ревізія 
– перевірка 
– моніторинг 
– експертиза 
– слідство 
– службове розслідування 

за періодичністю проведення – систематичний (постійний) 
– періодичний, разовий 

за обов’язковістю проведення – обов’язковий 
– добровільний (ініціативний) 

за предметом контролю** – 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 а інших обов’язкових 
платежів;  
– контроль розрахунків з членами кредитної спілки 

Примітка.*Адаптовано автором за результатами проведеного дослідження; 
**запропоновано автором. 

 

В загальній класифікації контролю за його суб’єктами виділяють 

державний, громадський, незалежний, контроль власника тощо. У кредитних 

спілок немає власників, вони формуються членами. Тому контроль, який 

проводиться у внутрішньому середовищі кредитної спілки, в тому числі 

ініційований її членами чи їх представницькими органами некоректно 

називати контролем власника. У запропонованій класифікації такий контроль 

визначений як інституційний, його може здійснювати наглядова рада (в 

такому випадку цей контроль називаємо наглядовим) або правління спілки 



 124

(управлінський). 

В більшості класифікацій контролю його види виділені за суб’єктними 

чи методичними ознаками. Однак не менш важливими є предметно-об’єктні 

ознаки контролю. У цьому контексті запропоновано розрізняти такі види 

контролю кредитних спілок: 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 з членами кредитної спілки. 

Проаналізувавши повноту ознак і видів контролю кредитних спілок, 

можна стверджувати про системний характер класифікації як його 

характеристики. Дійсно, контроль є системним явищем. Система контролю 

кредитної спілки охоплює принаймні три обов’язкові компоненти, які 

взаємопов’язані між собою, а саме: 

– суб’єкти контролю – особи, підрозділи, інститути, які здійснюють 

контроль за діяльністю кредитних спілок; 

– об’єкти контролю – діяльність кредитної спілки, що характеризується 

певними результатами, ефективністю управління, іншими аспектами, а також 

фінансово-майновий стан кредитної спілки; 

– контрольні дії – операції суб’єктів контролю по відношенню до його 

об’єктів, що полягають у зіставленні показників діяльності об’єктів з 

певними нормами чи нормативами з метою виявлення відхилень від них. 

Виконання контрольних дій формує процес контролю, який 

В. О. Шевчук поділяє на три етапи – забезпечення контрольних дій, здійснення 

контрольних дій, одержання наслідків контрольних дій [220, с. 15, 32]. 

Узагальнено систему контролю кредитних спілок зображено на 

рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Система контролю кредитних спілок (запропоновано автором за результатами проведеного дослідження) 

Мета контролю: сприяння ефективному функціонуванню шляхом стеження за досягненням цільових орієнтирів, 
перевірки дотримання обмежувальних параметрів та виконання обов’язкових дій 
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Будь-яка впорядкована система має певне спрямування свого 

функціонування. Спрямованість системи контролю кредитних спілок 

визначають її мета і завдання. На підставі аналізу змісту низки наукових 

праць з економічного контролю, зокрема [19, 69, 220], та з використанням 

методу дедукції мету контролю кредитних спілок можна визначити як 

сприяння їх ефективному функціонуванню шляхом стеження за досягненням 

цільових орієнтирів, перевірки дотримання обмежувальних параметрів та 

виконання обов’язкових дій. Завдання контролю кредитних спілок 

визначаються його суб’єктами, предметом і об’єктами. 

Зовнішній контроль за діяльністю кредитних спілок охоплює 

державний, громадський і незалежний контроль. Структура зовнішнього 

контролю за діяльністю кредитних спілок наведена на рис. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Загальна схема зовнішнього контролю за діяльністю 

кредитних спілок (сформовано автором за результатами проведеного дослідження) 
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КРЕДИТНА 
СПІЛКА 

 
Національна комісія, що 

здійснює державне 
регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг, 
Державна фіскальна 

служба, Органи 
прокуратури та МВС  

Державна служба 
фінансового моніторингу 

Державний контроль 

 
Аудиторські фірми 

Незалежний контроль 

 
Національні асоціація 

кредитних спілок України, 
Всеукраїнська асоціація 

кредитних спілок, 
громадські організації та 

об’єднання, політичні 
партії, експертно-аналітичні 

агентства, засоби масової 
інформації тощо 

Громадський контроль 



 127

кредитних спілок здійснює Уповноважений орган згідно із законодавством 

України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг, а також інші державні органи відповідно до їх компетенції [182]. 

Відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 року № 2664-III 

цю функцію виконує Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг [183]. За законодавством до 

наглядових і контрольних повноважень цієї комісії щодо діяльності 

кредитних спілок належить: 

– надання кредитним спілкам статусу фінансових установ шляхом 

внесення їх до відповідного державного реєстру та видачі свідоцтв про 

реєстрацію фінансової установи, встановлення ліцензійних умов та 

ліцензування діяльності кредитних спілок щодо залучення внесків (вкладів) 

їхніх членів на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до 

законодавства; 

– контроль за достовірністю інформації, що надається кредитними 

спілками; 

– проведення самостійно чи разом з іншими державними органами 

перевірки діяльності кредитних спілок, які її провадять без відповідної 

ліцензії чи реєстрації; 

– пруденційний нагляд – базується на регулярному проведенні оцінки 

загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності 

системи та якості управління нею, дотриманні обов’язкових нормативів та 

інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з 

фінансовими активами, зокрема щодо ліквідності, капіталу та 

платоспроможності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, 

якості систем управління та управлінського персоналу, додержання правил 

надання фінансових послуг; 

– інспектування діяльності кредитних спілок. 

Таким чином, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
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у сфері ринків фінансових послуг по відношенню до кредитних спілок 

здійснює: 

– попередній (превентивний) контроль – на стадії їхньої реєстрації та 

видачі ліцензії; 

– поточний (оперативний) – у ході пруденційного нагляду; 

– подальший (ретроспективний) – під час інспектування та контролю 

за достовірністю інформації, що надається кредитними спілками (рис. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Контроль Національної комісії, що здійснює регулювання 

ринків фінансових послуг за діяльністю кредитних спілок (сформовано автором 

за результатами проведеного дослідження) 
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осіб та єдиний соціальний внесок; 

 органи прокуратури та Міністерства внутрішніх справ у ході 

виконання досудового слідства чи кримінального провадження щодо 

діяльності кредитних спілок чи їхніх посадових осіб; 

 органи державного фінансового моніторингу. 

Громадський контроль за діяльністю кредитних спілок можуть 

проводити: 

 асоціації кредитних спілок. На теперішній час в Україні функціонує 

дві таких асоціації – Національна асоціація кредитних спілок (заснована 1994 

р.) та Всеукраїнська асоціація кредитних спілок (утворена 2003 р.). Однак, 

варто погодитись з думкою О. Л. Біляченко та В. С.Здреника, що “дані 

суб’єкти контролю не мають достатніх повноважень для здійснення такого 

контролю” [8, с. 154]; 

 громадські організації та об’єднання, політичні партії, експертно-

аналітичні агентства, засоби масової інформації тощо. 

Основними суб’єктами незалежного контролю діяльності кредитних 

спілок є аудиторські фірми чи інші суб’єкти аудиторської діяльності 

(незалежні аудитори). Обов’язковість підтвердження фінансової звітності 

кредитних спілок регламентована низкою законодавчо-нормативних 

документів. Зокрема, в Законі України “Про кредитні спілки” від 20 грудня 

2001 року № 2908-III зазначено, що достовірність і повнота річної звітності 

кредитної спілки повинна бути підтверджена незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою), визначеним загальними зборами кредитної спілки 

[182]. За Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-XIV кредитні спілки можуть бути 

віднесені до підприємств, що становлять суспільний інтерес, а такі 

підприємства зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність з 

аудиторським висновком на своїх веб-сторінках не пізніше 30 квітня 

наступного за звітним року [179]. Відповідно до Порядку складання та 

подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними 
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спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг, аудиторський висновок разом з річною 

фінансовою звітністю кредитної спілки подається цій комісії не пізніше 1 

червня наступного за звітним року [178]. У цьому ж Порядку вказано, що 

аудитором повинна бути підтверджена достовірність і повнота не лише 

річної фінансової звітності кредитної спілки, але й звітних даних, які вона 

подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. 

Розширений перелік звітності кредитних спілок, яка підлягає аудиту, 

обумовлює певні особливості його проведення на відміну від інших суб’єктів 

суспільного інтересу. Насамперед це стосується видів і форм звітів, про 

якість яких аудитор повинен висловити свою думку – крім річної фінансової 

звітності, аудиту також підлягають звітні дані за рік, які охоплюють такі 

форми: 

– Загальна інформація про кредитну спілку; 

– Звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки; 

– Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки; 

– Звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки; 

– Розрахунок необхідної суми резерву покриття втрат від 

неповернених кредитів кредитної спілки; 

– Звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки; 

– Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб; 

– Звітні дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної 

спілки; 

– Звітні дані про стан виконання зобов’язань за внесками (вкладами) 

на депозитні рахунки. 

Таким чином, аудит кредитних спілок повинен охоплювати не лише 

аудит фінансової звітності, а більш широке поле характеристик їхньої 

діяльності та управління. Відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до 
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Міжнародних стандартів аудиту, затверджених Рішенням Аудиторської 

палати України від 01.11.2012 р. № 260/6 аудит діяльності кредитних спілок 

повинен включати: 

 аудит правових основ діяльності кредитної спілки; 

 аудит системи управління кредитною спілкою; 

 аудит діяльності кредитної спілки з надання фінансових послуг; 

 аудит організації, ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності кредитної спілки; 

 аналіз економічного стану кредитної спілки (рис. 3.4) 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Параметри зовнішнього аудиту діяльності кредитної спілки 

(структурний підхід) (адаптовано автором за результатами проведеного 

дослідження) 
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1) дослідження особливостей діяльності кредитної спілки, досягнення 

розуміння їхнього управління та середовищ функціонування; 

2) оцінювання аудиторського ризику перевірки конкретної кредитної 

спілки; 

3) складання програми і плану аудиторської перевірки; 

4) безпосереднє проведення аудиторських процедур; 

5) складання та подання замовникам і іншим користувачам 

аудиторського звіту за результатами перевірки (рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Етапи процесу аудиту діяльності кредитних спілок (процесний 

підхід) (адаптовано автором за результатами проведеного дослідження) 
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Аудиторська перевірки кредитних спілок розпочинається з вивчення 

аудиторами особливостей функціонування цих організацій для отримання 

достатнього рівня розуміння усіх чинників, які впливають на діяльність 

спілок загалом та господарські операції і фінансову звітність зокрема. При 

цьому, аудитори повинні отримати достатню для висловлення об’єктивної 

думки інформацію про: 

 специфіку кредитної кооперації як виду економічної діяльності, її 

стан та тенденції розвитку; 

 законодавчо-нормативне регулювання діяльності кредитних спілок; 

 зовнішнє середовище функціонування кредитних спілок і його 

фактори (стан глобальної економіки та економіки держави; грошово-

кредитну політику Національного банку України; соціально-економічне 

становище різних верств населення – членів чи потенційних членів 

кредитних спілок тощо); 

 внутрішнє середовище кредитних спілок загалом; 

 ризики функціонування кредитних спілок, їх специфіку і рівень; 

 структуру пайового та залученого капіталу, наявність членів чи їхніх 

груп (пов’язаних осіб), які здійснюють вирішальний (контрольний) вплив на 

діяльність кредитних спілок; 

 організаційну структуру, наявність філій, входження до складу 

об’єднаної кредитної спілки, асоціації чи іншого об’єднання; 

 управлінський персонал кредитних спілок – спостережну раду, 

правління, ревізійну комісію, наявність серед них пов’язаних осіб, їхню 

кваліфікацію, компетентність та відповідність вимогам щодо займаних посад 

(особливо щодо голови правління та головного бухгалтера); 

 види діяльності, які провадять кредитні спілки; 

 організацію систем бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю кредитних спілок, їхню облікову політику тощо 86, 92. 

Розуміння діяльності кредитних спілок є важливою передумовою 

оцінювання аудиторських ризиків. З урахуванням минулих тенденцій 
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функціонування кредитної кооперації, особливо щодо масових шахрайств з 

боку управлінського персоналу, неповернення кредитів 

неплатоспроможними позичальниками та, як наслідок, банкрутства 

кредитних спілок, аудитору необхідно особливо уважно вивчати пов’язані з 

ними фактори – ризики діяльності кредитних спілок, управлінський 

персонал, системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю. 

Наступним етапом проведення аудиторської перевірки є оцінювання 

аудиторського ризику. Важливість цього етапу обумовлена тим, що рівень 

аудиторського ризику є визначальним при плануванні й визначенні методики 

проведення аудиту – з’ясуванні тих ділянок бухгалтерського обліку чи статей 

звітності, яким найбільше притаманний ризик суттєвого викривлення, 

розрахунку обсягу аудиторських вибірок, визначенні видів і обсягу 

аудиторських процедур, встановленні характеру і змісту необхідних 

аудиторських доказів тощо. 

Аудиторський ризик визначають як ризик того, що аудитор в 

аудиторському звіті висловить невідповідну аудиторську думку в разі, якщо 

фінансові звіти містять суттєво викривлену інформацію 46. Міжнародні 

стандарти аудиту передбачають модель аудиторського ризику (АР), яка 

складається з трьох компонентів – властивого ризику (ВР), ризику контролю 

(РК) та ризику невиявлення (РН). Функціонально цю модель представляють 

як добуток вказаних компонентів (3.1): 

РН*РК*ВРАР  ,         (3.1) 

Однак, з погляду планування та практики проведення аудиту цю 

модель доцільно подавати обернено – ризик невиявлення як функцію 

аудиторського ризику, властивого ризику та ризику контролю (3.2). Це 

обумовлено тим, що аудитор повинен спланувати і провести аудиторську 

перевірку так, щоб величина аудиторського ризику не перевищувала його 

допустимого рівня, тобто значення цього ризику задане наперед. З іншого 

боку, рівень ризику невиявлення якраз і є тим фактором, який визначає обсяг 

і зміст аудиторських процедур при проведенні перевірки. 
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РК*ВР
АРРН  ,         (3.2) 

Властивий ризик відображає ризик існування суттєвого викривлення 

залишку чи обороту рахунка (статті звітності) кредитної спілки, якщо 

припустити, що система внутрішнього контролю відсутня. Попереднє 

значення рівня цього ризику аудитор отримує під час першого етапу аудиту – 

дослідження особливостей діяльності кредитної спілки, досягнення 

розуміння їхнього управління та середовищ функціонування. Властивий 

ризик кредитних спілок обумовлений такими факторами, як: чесність 

управлінського персоналу, його досвід, компетентність, кваліфікація і 

плинність, наявність пов’язаних осіб серед управлінського персоналу; 

величина кредитної спілки, обсяги її діяльності, організаційна структура, 

фінансово-майновий стан; стан і тенденції розвитку кредитної кооперації 

тощо. 

Ризик контролю відображає неефективність системи внутрішнього 

контролю кредитної спілки. Фактично його суть полягає в тому, що будь-яке 

суттєве викривлення, яке може виникнути в системі обліку чи звітності 

кредитної спілки не буде своєчасно виявлене та виправлене системою її 

внутрішнього контролю. Фактори цього ризику поділяють на фактори 

ефективності функціонування облікової системи кредитної спілки, фактори її 

середовища контролю, фактори процедур контролю та фактори ефективності 

проведення зовнішнього контролю 46, с. 44 (детальніше організаційно-

методичні підходи до побудови системи внутрішнього контролю кредитних 

спілок наведені в підрозділі 3.2 дисертації). 

Вибір методу оцінювання аудиторського ризику при проведенні 

перевірки кредитних спілок залежить від виду оцінки ризику, яку хоче 

отримати аудитор – числову чи словесну. Погоджуємось з думкою 

А. Г. Загороднього та Л. М. Пилипенка, що зміст числової оцінки 

аудиторського ризику є невизначеним і потребує уніфікації 46,с. 91. Тому 

для оцінювання аудиторського ризику та його компонентів доцільніше 
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застосовувати словесний вид оцінки – високий, середній, низький тощо. 

Міжнародні стандарти аудиту містять таку ілюстрацію взаємозв’язку між 

компонентами аудиторського ризику з використанням словесної оцінки 

(табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Ілюстрація взаємозв’язку між компонентами аудиторського ризику 

Оцінка властивого 

ризику кредитної 

спілки 

Оцінка ризику контролю кредитної спілки 

Висока Середня Низька 

Оцінка ризику не виявлення при аудиті кредитної спілки 

Висока Найнижча Низька Середня 

Середня Низька Середня Висока 

Низька Середня Висока Найвища 

Примітка. Складено автором на основі 46; 91. 

Для чіткішої математичної формалізації аудиторського ризику 

А. Г. Загородній та Л. М. Пилипенко запропонували методику його 

оцінювання з використанням теорії нечітких множин, яка, з одного боку, 

дає змогу використовувати словесні значення оцінки ризику, а з іншого – 

математично обґрунтовувати такі лінгвістичні оцінки, навіть з 

урахуванням рівня впевненості аудитора в них 46, с. 94-110. 

На підставі визначеного рівня ризику невиявлення суттєвого 

викривлення аудитор планує аудиторську перевірку та складає її програму. 

Важливим елементом планування аудиторської перевірки є встановлення 

суттєвості викривлень. При цьому необхідно врахувати, що суттєвість має 

як кількісний, так і якісний характер, а також кумулятивний ефект – 

несуттєві за величиною викривлення сукупно можуть бути суттєвими. 

Тому суттєвість потрібно розглядати і планувати і на рівні окремих класів 

операцій, сальдо рахунків, і на рівні звітності загалом та її статей зокрема. 

Суттєвість здійснює різновекторний вплив на методику проведення 

аудиторської перевірки: з одного боку, вона визначає зміст, характер і 
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обсяг аудиторських процедур, а з іншого – впливає на методику 

оцінювання аудиторського ризику, що лежить в основі планування 

перевірки. 

Зміст, характер і обсяг аудиторських процедур, які аудитор повинен 

включити до програми проведення аудиторської перевірки кредитної 

спілки залежно від рівнів ризику не виявлення та суттєвості наведені на 

рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Планування аудиторських процедур при перевірці кредитних 

спілок з урахуванням рівнів ризику не виявлення та суттєвості викривлень 
(сформовано автором за результатами проведеного дослідження) 
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Аналітичні процедури, тести 
внутрішнього контролю та 
процедури по суті (вибіркова 
перевірка) 

Аналітичні процедури 

Аналітичні процедури, тести 
внутрішнього контролю та 
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Під час безпосереднього проведення перевірки аудитор на основі 

отриманих даних може переглядати рівні аудиторського ризику та 

суттєвості. Наслідком цього є коригування змісту і обсягу аудиторських 

процедур. Важливим аспектом цього етапу є також збір аудиторських 

доказів, які за своїм змістом і обсягом є достатніми для висловлення 

аудиторської думки. 

Завершальним етапом проведення аудиторської перевірки кредитних 

спілок є формування аудиторського звіту та його надання усім 

зацікавленим сторонам. Аудиторський звіт за результатами аудиторського 

перевірки повинен містити не лише висловлення аудиторської думки щодо 

відповідності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах концептуальній 

основі та стандартам бухгалтерського обліку і звітності, але й повну і 

достовірну інформацію про діяльність кредитних спілок на основі аудиту 

їх систем управління, діяльності з надання фінансових послуг, організації 

систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, проведеного 

аналізу економічного стану. Тобто, порівняно зі звичайним аудиторським 

звітом про проведення аудиторської перевірки фінансової звітності 

(аудиторського висновку), звіт за результатами аудиторської перевірки 

кредитних спілок повинен бути доволі розширеним. 

Таке розширення поля аудиту кредитних спілок і, відповідно, 

аудиторського звіту обумовлене тим, що жодна із шахрайських дій і і 

численні об’єктивні факти неефективного управління кредитними 

спілками в докризовий період не були виявлені у ході незалежного аудиту 

та не відображені в аудиторських висновках. Висновком із цього також є 

те, що правління кредитних спілок не може бути замовником незалежного 

аудиту, оскільки це створює конфлікт інтересів в системі внутрішнього 

контролю спілок. 
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3.2. Удосконалення організації системи внутрішнього контролю в 

кредитних спілках 

 

Сучасна економічна криза спровокувала істотне погіршення фінансово-

майнового стану більшості фінансових установ, зокрема і кредитних спілок, 

що супроводжувалось різким зниженням рівнів їхньої ліквідності та 

платоспроможності. Це мало надзвичайно негативні наслідки для діяльності 

кредитних спілок (для деяких з них – катастрофічні, тобто ліквідацію), які не 

подолані й досьогодні. Проте основна причина цього – не економічна криза 

(вона була лише каталізатором цих процесів), а масове шахрайство з боку 

керівництва цих організацій. Зазначені аргументи свідчать про наявність 

значних проблем в організації контролю діяльності кредитних спілок, в тому 

числі внутрішнього. 

Проблеми діяльності кредитних спілок, формування і функціонування 

систем їх бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю у своїх працях 

досліджували чимало українських і зарубіжних науковців, зокрема 

В. В. Бабіч, О. М. Васильченко, М. Й. Гедз, І. А.Герасимович, 

О. О. Гончаренко, О. І. Гриценко, І. І. Грубінка, І. О. Дземішкевич, 

В. М. Ковалів, В. М. Кочетков, Г. М. Лютова, Л. М. Полякова, 

М. С. Федорець, Л. І. Чистякова, О. Ю. Шишута, О. А. Ярмош та багато 

інших. Проте, об’єктом їхніх наукових досліджень, як правило, були 

проблеми управління кредитними спілками, організації бухгалтерського 

обліку чи аудиту за окремими топологічними ділянками тощо. Проблема ж 

організації системи внутрішнього контролю в кредитних спілках в наукових 

працях розкрита недостатньо. У цьому контексті варто виокремити лише 

дисертацію О. Ю. Шишути “Контроль діяльності кредитних спілок” 

(2016 р.). Однак, навіть це глибоке дослідження не охопило усіх проблемних 

аспектів організації й методики внутрішнього контролю в кредитних спілках. 

Ефективність функціонування будь-якої організації насамперед 

залежить від якості виконання її менеджментом своїх ключових функцій – 
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планування, організування, мотивування, регулювання та контролювання. І 

хоча контролювання в ланцюжку функцій розташоване на останньому місці, 

не варто применшувати його значення. Можливість довготермінового 

масового шахрайства в системі управління кредитними спілками засвідчила 

недієздатність контролю їхньої діяльності, як зовнішнього, так і 

внутрішнього. 

Поняття внутрішнього контролю господарської діяльності трактується 

досить широко і єдиного підходу щодо його визначення немає. Зокрема, 

Т. О. Каменська та О. Ю. Редько вказують, що “внутрішній контроль на 

підприємстві – це процес, що повинен реалізовуватися постійно 

повноважними органами управління і співробітниками підприємства із 

застосуванням певних процедур і методів контролю на базі доступної 

інформації” [57, с. 8], а з бухгалтерського погляду він “являє собою 

структуру, політику, правила, процедури із забезпечення збереженості 

активів підприємства та надійності бухгалтерських записів” [186, с. 10]. 

Р. М. Воронко стверджує, що в системі споживчої кооперації 

внутрішній контроль “містить систему органів внутрішньосистемного 

(внутрішньовідомчого) та внутрішньогосподарського контролю, спрямовану 

на вивчення підконтрольних об’єктів з використанням певної сукупності 

контрольних дій” [19, с. 207]. На доцільності поділу внутрішнього контролю 

на внутрішньосистемний і внутрішньогосподарський наголошують і 

В. П. Пантелеєв  та М. Д. Корінько [161, с. 8-9]. 

З погляду функціонування внутрішнього контролю в системі кредитної 

кооперації варто вести мову про внутрішньогосподарський контроль. 

Внутрішньосистемний контроль діяльності кредитної спілки можливий лише 

у випадку її входження до об’єднаної кредитної спілки, в структурі якої 

сформований і функціонує відповідний контрольний орган. Певні гібридні 

елементи внутрішньосистемного та внутрішньогосподарського контролю, 

коли контрольний орган кредитної спілки (служба внутрішнього аудиту чи 

інший підрозділ) залучають до своєї діяльності представників контрольного 
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органу об’єднаної кредитної спілки, розкриті в дисертації О. Ю. Шишути 

[223]. 

Міжнародні стандарти аудиту, зокрема МСА 315 “Ідентифікація та 

оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища” визначають внутрішній контроль як 

“процес, розроблений, запроваджений і підтримуваний тими, кого наділено 

найвищими повноваженнями, управлінським персоналом, а також іншими 

працівниками, для забезпечення достатньої впевненості щодо досягнення 

цілей суб’єкта господарювання стосовно достовірності фінансового 

звітування, ефективності та результативності діяльності, а також дотримання 

застосовних законів і нормативних актів” [89]. Цей же стандарт розподіляє 

внутрішній контроль на п’ять компонентів (рис. 3.7). 

Компоненти внутрішнього контролю суб’єкта господарювання 

   

  
Середовище контролю 

  

   

  
Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання 

  

   

  Інформаційна система, включаючи пов’язані бізнес-процеси, доречні 

для фінансової звітності, та повідомлення інформації   

   

  
Заходи контролю 

  

   

  
Моніторинг заходів контролю 

  

 
Рис. 3.7. Розподіл внутрішнього контролю на компоненти відповідно 

до МСА 315 [89] 
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Середовище контролю відображає ставлення управлінського персоналу 

до виконання функції контролю, його компетентність, філософію і стиль 

роботи, існуючу на підприємстві культуру чесності й етичної поведінки, 

характеристику організаційної структури, розподілу повноважень і 

відповідальності, кадрову політику тощо. 

Процес оцінки ризиків суб’єкта господарювання передбачає 

ідентифікацію й вимірювання величини (обсягу загроз у фінансовому 

вираженні) та ймовірності виникнення його бізнес-ризиків. 

Важливість інформаційної системи управління, зокрема й 

бухгалтерської, для функціонування внутрішнього контролю на підприємстві 

полягає в тому, що надійна і правильна її структура й архітектура дає змогу 

впорядкувати бізнес-процеси, уникнути здійснення несанкціонованих 

операцій, забезпечити правильне відображення фінансової інформації в 

системі бухгалтерського обліку і звітності тощо. 

Заходи контролю охоплюють безпосередні процедури контролю, які 

здійснює управлінський персонал чи уповноважені ним структурні 

підрозділи або посадові особи. Як приклад, МСА 315 наводить такі заходи 

контролю, як надання дозволів, перегляд показників діяльності, опрацювання 

інформації фізичні заходи контролю, розподіл обов’язків. Моніторинг 

заходів контролю відображає багаторівневість внутрішнього контролю, коли 

до обов’язків суб’єктів контролю вищого рівня належить не лише 

безпосереднє проведення заходів контролю, але й моніторинг тих заходів, які 

повинні проводити суб’єкти контролю нижчого рівня. 

Проаналізувавши описаний в Міжнародних стандартах аудиту підхід 

до розподілу внутрішнього контролю на компоненти, можна стверджувати 

про недостатній рівень його придатності до побудови внутрішнього 

контролю у кредитних спілках. Це обумовлено тим, що вказаний підхід не 

має системного характеру – він передбачає виділення лише середовища й 

окремих видів процедур, не окреслюючи належним чином об’єкти і суб’єкти 

контролю. З іншого боку, Міжнародні стандарти аудиту не мають мети чи 
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завдання надавати рекомендації щодо формування системи внутрішнього 

контролю на підприємстві, лише щодо оцінювання його ефективності з боку 

аудитора. Хоча Т. О. Каменська та О. Ю. Редько вказують про побудову 

концепції системи внутрішнього контролю МСА 315 на основі моделі COSO, 

яка має доволі системний зміст. 

Таким чином, внутрішній контроль в кредитній спілці повинен 

здійснюватись завдяки функціонуванню відповідної системи, яка є 

елементом (підсистемою) більш інтегрованої системи управління спілкою 

загалом. Побудова системи управління кредитною спілкою загалом та 

системи її внутрішнього контролю зокрема, мають відповідати вимогам 

таких основних законодавчо-нормативних документів: 

 Закону України “Про кредитні спілки” від 20.12.2001 р. № 2908-ІІІ 

(надалі Закон № 2908-ІІІ); 

 Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту 

фінансових установ, затверджених Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг від 27.09.2005 р. № 4660 (надалі 

Рекомендації № 4660)4; 

 Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових 

установах, затвердженому Розпорядженням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 

05.06.2014 р. № 1772 (надалі – Порядок № 1772)*. 

Відповідно до Закону № 2908-ІІІ найвищим органом управління 

кредитною спілкою є Загальні збори її членів, яким підпорядкована і 

підзвітна Спостережна рада. В свою чергу спостережна рада формує 

Правління кредитної спілки, яке є її виконавчим органом, та Кредитний 

комітет, як спеціальний орган, відповідальний за організацію кредитної 

діяльності спілки. 

                                                
4 Досить дивним є існування двох нормативних документів, затверджених одним органом, які стосуються 
порядку проведення аудиту у фінансових установах. Однак, обидва документи на офіційному сайті ВРУ 
мають чинний статус. У своєму дослідженні орієнтуємось на документ, який затверджено пізніше, тобто на 
Порядок № 1772. 
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Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки 

здійснює Ревізійна комісія, яка підзвітна і відповідальна перед Загальними 

зборами членів кредитної спілки. Склад членів Ревізійної комісії чисельністю 

не менше трьох осіб, які працюють на громадських засадах, обирають 

Загальні збори [182]. 

До складу Ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної 

ради, правління, кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною 

спілкою у трудових відносинах. Така вимога Закону № 2908-ІІІ, на нашу 

думку, спрямована на забезпечення необхідного рівня незалежності 

Ревізійної комісії як контрольного органу. 

Відповідно до Порядку № 1772 для проведення внутрішнього аудиту 

чи контролю діяльності кредитної спілки необхідно упродовж одного місяця 

з дати набуття статусу фінансової установи створити відповідний 

структурний підрозділ – службу внутрішнього аудиту (контролю) або ввести 

до штатного розпису посаду, до функційних обов’язків якої входить 

здійснення внутрішнього аудиту чи контролю. Згідно з цим нормативним 

документом служба внутрішнього аудиту (контролю чи посадова особа) 

повинна бути підпорядкована та підзвітна наглядовому органу кредитної 

спілки. Таким органом фактично є Спостережна рада. 

Крім ревізійної комісії та служби внутрішнього аудиту (контролю) як 

безпосередньо контрольних підрозділів функцію внутрішнього контролю 

здійснюють і інші підрозділи кредитних спілок: 

 правління кредитних спілок – як одну з функцій менеджменту, що 

передбачає контролювання всіх процесів, операцій і діяльності персоналу 

спілок загалом; 

 кредитний комітет – у процесі прийняття рішення про надання 

кредиту шляхом оцінювання платоспроможності та інших характеристик 

кредиторів. 
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Побудова, організаційної структури управління кредитною спілкою 

відповідно до вимог законодавчо-нормативних документів наведена на 

рис. 3.8. 

 
Рис. 3.8. Організаційна структура управління кредитною спілкою 

(сформовано автором за результатами проведеного дослідження) 

 

Проаналізувавши організаційну структуру управління кредитною 

спілкою та повноваження й завдання її окремих структурних підрозділів 

щодо здійснення контролю, можна зробити такі висновки: 

 внутрішній контроль діяльності кредитної спілки, в більшій чи 

меншій мірі, здійснюють всі управлінські структурні підрозділи; 

 в структурі управління кредитною спілкою виділено один орган 

управління та один підрозділ (посадову особу), функції яких полягають 

виключно у здійсненні внутрішнього контролю – Ревізійну комісію та 

Службу внутрішнього аудиту (контролю). 

Проте, враховуючи досвід діяльності українських кредитних спілок, 

така організація системи внутрішнього контролю виявилася неефективною, 

особливо зважаючи на виявлені численні шахрайства управлінського 

персоналу. На нашу думку, це зумовлено як мінімум двома такими 

причинами: 

Загальні збори членів 
кредитної спілки 

Спостережна рада 
кредитної спілки Ревізійна комісія 

Правління 
кредитної спілки 

Служба внутрішнього 
аудиту Кредитний комітет 

Служби внутрішнього 
контролю 
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1) неналежний рівень незалежності Служби внутрішнього аудиту. 

Ця служба безпосередньо підпорядкована Спостережній раді, яка хоча є 

наглядовим органом, проте фактично здійснює контроль і координацію 

діяльності кредитної спілки в період між зібраннями Загальних зборів членів 

спілки. Тому, якщо члени Спостережної ради вчиняють злочинні шахрайські 

дії, то служба внутрішнього аудиту, як підконтрольний їм підрозділ, не 

завжди може цьому протидіяти; 

2) неналежний рівень компетентності членів Ревізійної комісії. У 

зв’язку з тим, що Ревізійна комісія здійснює свої повноваження на 

громадських засадах, то її склад формується, як правило, із членів кредитної 

спілки (професійні контролери безкоштовно працювати не будуть), а серед 

них не завжди є компетентні фахівці з контролю. Крім того, ревізійна комісія 

не провадить систематичної контрольної діяльності, а лише планові 

перевірки раз у рік і позапланові за вимогою. 

Таким чином, незалежний контроль діяльності кредитної спілки 

здебільшого проводять некомпетентні в цьому люди та несистематично, а 

компетентний контроль не має необхідного рівня незалежності. 

Пошук способів вирішення означеної проблематики потребує аналізу 

сучасних поглядів науковців, практиків і експертів на організацію системи 

внутрішнього контролю на підприємствах загалом без урахування галузевої 

приналежності, дослідження функцій контрольних підрозділів, а потім 

методом дедукції перенесення отриманих результатів на кредитні спілки. 

В. П. Пантелєєв та М. Д. Корінько у своїй монографії [161, с. 70] 

вказують, що службу внутрішнього аудиту має очолювати віце-президент з 

внутрішнього аудиту, який підпорядкований спостережній раді. Проте 

вибудувана ними структура управління підприємством (зважаючи на 

відображені лінійні зв’язки) фактично вводить службу внутрішнього аудиту 

в систему виконавчих органів управління. 

Т. О. Каменська та О. Ю. Редько серед основних завдань служби 

внутрішнього аудиту наводять: забезпечення дотримання принципів 
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корпоративного управління; оцінювання ефективності й надійності системи 

внутрішнього контролю, надання консультацій щодо її формування 

(удосконалення); оцінювання ризиків суб’єкта господарювання та системи 

управління ними; оцінювання ефективності й економічності управління 

бізнес-процесами. З огляду на те, що служба внутрішнього аудиту 

(контролю) кредитної спілки є центральним організаційним підрозділом 

системи її внутрішнього контролю, об’єктивно можна ставити під сумнів 

якість виконання таким підрозділом завдання щодо оцінювання ефективності 

функціонування системи внутрішнього контролю, оскільки таке оцінювання 

значним чином є самооцінюванням. З іншого боку, конфлікт інтересів, що 

виникає через підпорядкування служби внутрішнього аудиту (контролю) 

спостережній раді не дає змоги забезпечити належне виконання такого 

завдання внутрішнього контролю, як виявлення та протидія виникненню 

пов’язаних сторін на організаційній лінії “спостережна рада – правління” чи 

“спостережна рада – кредитний комітет” тощо, що небажане в діяльності 

кредитних спілок і обумовлює ризики шахрайства. 

Імперативні документи розвинених держав (ЄС, США тощо) містять 

досить жорсткі вимоги до побудови системи внутрішнього контролю 

підприємств, особливо публічних. Після низки корпоративних скандалів, 

пов’язаних зі зловживаннями в управлінні фінансами та звітності, що 

відбулися на початку 2000-их рр. у відомих транснаціональних корпораціях, 

уряди розвинених держав почали більше уваги концентрувати на 

регулюванні систем внутрішнього контролю таких компаній, в результаті 

чого було ухвалено відповідні законодавчо-нормативні документи: 

 у США – закон Сарбейнса-Окслі (SOXs, 2002 р.); 

 у Великобританії – комбінований кодекс корпоративного управління, 

виданий Радою з фінансової звітності (оновлений у 2008 р.); 

 у ЄС – 8-ма Директива закону про компанії (2006р.) 41. 

Відповідно до цих імперативних документів система внутрішнього 

контролю повинна бути невід’ємним компонентом інтегрованої системи 
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управління ризиками та корпоративного управління. Передовий досвід 

організації системи внутрішнього контролю в публічних компаніях 

передбачає створення в їх системах управління кількох органів та 

структурних підрозділів, відповідальних за його проведення 41: 

 Аудиторський комітет – орган контролю в складі Ради директорів, 

який здійснює нагляд за функціонуванням системи внутрішнього контролю. 

Визначальною особливістю цього органу є формування його складу 

виключно з незалежних директорів, що має забезпечити високий рівень 

незалежності їхнього контролю; 

 Служба внутрішнього аудиту – підрозділ, безпосередньо 

підпорядкований і підзвітний Аудиторському комітету. Саме за допомогою 

Служби внутрішнього аудиту Аудиторський комітет здійснює функцію 

нагляду та оцінювання ефективності функціонування системи внутрішнього 

контрою компанії; 

 Централізований підрозділ з внутрішнього контролю – підрозділ, 

підпорядкований виконавчому органу управління компанією (фінансовому 

директору тощо), який здійснює безпосереднє впровадження системи 

внутрішнього контролю, документування політик і процедур контролю, а 

також дотримання вимог контролю іншими підрозділами тощо. 

Така форма організації системи внутрішнього контролю дає змогу 

досягнути максимального рівня його ефективності за рахунок забезпечення 

як необхідного рівня незалежності, так і достатньої компетентності. Вона є 

досить складною і потребує значних коштів для фінансування витрат, 

пов’язаних з її функціонуванням. Безперечно, невеликі кредитні спілки не 

мають достатніх фінансових можливостей для забезпечення організації 

діяльності такої системи контролю, проте ключові принципи її побудови, а 

саме дворівнева архітектура контролю – здійснення контролю спеціальним 

централізованим підрозділом та нагляд за його діяльністю незалежним 

компетентним органом, можна використати в організації системи 

внутрішнього контролю кредитних спілок. 
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З урахуванням передового досвіду організації системи внутрішнього 

контролю корпорацій та зважаючи на описані вище недоліки існуючої 

практики організації системи внутрішнього контролю у кредитних спілках і її 

законодавчо-нормативного регулювання можна запропонувати низку 

критеріїв, базуючись на яких організаційна побудова такої системи контролю 

може бути удосконалена, а саме: 

1) найвищий орган системи внутрішнього контролю, який є 

незалежний і від правління кредитної спілки, і від її спостережної ради, має 

формуватись на професійних засадах. Залучати кваліфікованих у питаннях 

контролю фахівців до роботи на громадських засадах практично неможливо. 

Тому варто розглянути доцільність формування штату ревізійної комісії за 

трудовими договорами з відповідною оплатою праці; 

2) чітка функціональна ієрархія підпорядкованості та підзвітності 

органів і підрозділів контролю нижчої ланки організаційної структури 

кредитної спілки органам (підрозділам) контролю вищої ланки незалежно від 

фактичної лінійної підпорядкованості; 

3) наявність механізмів управлінського впливу органів і підрозділів 

контролю вищої ланки організаційної структури кредитної спілки на 

діяльність органів (підрозділів) контролю нижчої ланки. До таких механізмів, 

зокрема, може належати формування штату підрозділів контролю (підбір 

персоналу, призначення на посади, звільнення з посад фахівців з контролю), 

погодження планів і оцінювання звітів їхньої роботи тощо; 

4) чіткий розподіл функцій і повноважень між органами і 

підрозділами контролю різних рівнів організаційної структури кредитної 

спілки відповідно до принципів корпоративного управління з метою 

забезпечення максимальної ефективності функціонування її системи 

внутрішнього контролю. 

Організаційна структура невеликої кредитної спілки, побудована 

відповідно до зазначених принципів та з ілюстрацією контрольних дій, 

відображена на рис. 3.9. Її основні відмінності від організаційної структури 
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відповідно до теперішніх вимог законодавчо-нормативних документів (рис. 

3.8) полягають не лише в існуванні функціонального зв’язку між Ревізійною  

комісією кредитної спілки і її службою внутрішнього аудиту, але й у 

підходах до організації їхньої роботи та іншому розподілі функцій і прав цих 

підрозділів щодо здійснення внутрішнього контролю. 

 
Рис. 3.9. Організаційна структура управління невеликою кредитною 

спілкою з ілюстрацією контрольних дій (сформовано автором за результатами 

проведеного дослідження) 
 

У великої кредитної спілки, яка має розгалужену мережу філій чи 

відділень, структура організаційної побудови системи внутрішнього 

контролю повинна охоплювати складнішу систему зв’язків функціональної 

підпорядкованості та контрольних дій (рис. 3.10). У філіях (відділеннях) 

кредитної спілки також можуть (за економічної доцільності та необхідності) 

утворюватись контрольні підрозділи чи штатні посади, до функціональних 

обов’язків яких входить проведення внутрішнього контролю діяльності такої 

філії (відділення). Такі служби (штатні посадові особи) повинні бути у  

 

Загальні збори членів 
кредитної спілки 

Спостережна рада 
кредитної спілки 

Ревізійна комісія 

Правління 
кредитної спілки 

Служба внутрішнього 
аудиту 

Кредитний комітет 

зв’язки лінійної підпорядкованості 

зв’язки функціональної підпорядкованості 
контрольні дії 
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Рис. 3.10. Організаційна структура управління великою кредитною 

спілкою з ілюстрацією контрольних дій (запропоновано автором за результатами 

проведеного дослідження) 
 

функціональній підпорядкованості та підзвітності центральної служби 

внутрішнього аудиту (контролю) кредитної спілки. 

Ефективне функціонування системи внутрішнього контролю кредитної 

спілки потребує належного розподілу функцій і повноважень між її 

організаційними структурними органами та підрозділами (табл. 3.3). 

Серед визначальних особливостей організації системи внутрішнього 

контролю згідно із запропонованим підходом варто виокремити: 

– для ревізійної комісії – функціонування на постійній, а не періодичній 

основі, отримання повноважень щодо призначення зовнішніх аудиторів для 

підтвердження фінансової звітності кредитної спілки, контроль за 

ефективністю функціонування системи внутрішнього контролю спілки  

Загальні збори членів 
кредитної спілки 

Спостережна рада 
кредитної спілки Ревізійна комісія 

Правління 
кредитної спілки 

Служба внутрішнього 
аудиту Кредитний комітет 

зв’язки лінійної підпорядкованості 

зв’язки функціональної підпорядкованості 

контрольні дії 

Філія 1 Філія 2 Філія 3 Філія 4 Філія 5 Філія N ... 
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Таблиця 3.3 

Мета, функції, права та інші аспекти організаційно-нормативного 

забезпечення органів і підрозділів контролю кредитних спілок 

відповідно до запропонованих критеріїв* 

 Ревізійна комісія Служба внутрішнього аудиту 

1 2 3 
Мета діяльності Контроль за фінансово-

господарською 
діяльністю кредитної 
спілки 

Забезпечення функціонування системи 
внутрішнього контролю кредитної спілки 

Внутрішній 
нормативний 
документ, який 
регламентує статус, 
функції і 
повноваження 
органу (підрозділу) 
контролю 

Статут кредитної 
спілки 

Положення про службу внутрішнього 
аудиту, затверджене Спостережною 
радою кредитної спілки 

Лінійна 
підпорядкованість 
та підзвітність 

Загальним зборам 
кредитної спілки 

Спостережній раді кредитної спілки 

Функціональна 
підпорядкованість 
та підзвітність 

Немає Ревізійній комісії кредитної спілки 

Орган, що здійснює 
формування штату 
(персонального 
складу) 

Загальні збори 
кредитної спілки 

Спостережна рада спільно з ревізійною 
комісією кредитної спілки 

Функції  перевірка фінансово-
господарської 
діяльності кредитної 
спілки, в тому числі із 
залученням зовнішніх 
експертів; 
 надання Загальним 
зборам висновків щодо 
Річних звітів про 
результати діяльності 
кредитної спілки; 
 призначення  

 аналіз ефективності управління 
кредитною спілкою та результатів її 
діяльності; 
 оцінювання відповідності 
управлінських рішень та діяльності 
кредитної спілки вимогам законодавчо-
нормативних та внутрішніх нормативних 
документів кредитної спілки; 
 перевірка дотримання фінансової та 
кредитної політики кредитної спілки; 
 виявлення й оцінювання ризиків 
діяльності кредитної спілки, зокрема тих, 
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 

 зовнішніх аудиторів 
для підтвердження 
річної фінансової 
звітності кредитної 
спілки; 
 контроль та 
оцінювання 
ефективності 
функціонування 
системи внутрішнього 
контролю кредитної 
спілки; 
 погодження планів 
роботи служби 
внутрішнього аудиту; 
 оцінювання звітів 
служби внутрішнього 
аудиту за результатами 
проведених перевірок 
чи інших контрольних 
процедур, а також за 
результатами їхньої 
роботи за звітний 
період. 

що пов’язані з ліквідністю та 
платоспроможністю як самої кредитної 
спілки, так і її позичальників, а також із 
шахрайством, зловживаннями і 
незаконним привласненням коштів 
кредитної спілки чи її членів; 
 аналіз ефективності використання 
інформаційних систем і технологій, а 
також ризиків, пов’язаних з ними; 
 оцінювання ефективності системи 
внутрішнього контролю у філіях та 
відділеннях кредитної спілки; 
 перевірки бухгалтерської документації 
та звітності кредитної спілки; 
 надання Спостережній раді та 
Ревізійній комісії інформації за їхніми 
запитами, а також звітування перед ними 
з вищенаведених питань; 
 взаємодія із Ревізійною комісією, 
іншими органами (підрозділами) 
контролю кредитної спілки, а також із 
зовнішніми аудиторами при виконанні 
ними своїх функцій; 
 координація та погодження планів 
роботи підрозділів контролю (посадових 
осіб) філій та відділень кредитної спілки, 
оцінювання звітів за результатами 
проведених ними перевірок чи інших 
контрольних процедур, а також за 
результатами їхньої роботи за звітний 
період; 
 моніторинг виконання управлінськими 
та структурними підрозділами рішень 
Загальних зборів та Спостережної ради 
кредитної спілки; 
 аналіз висновків зовнішніх аудиторів та 
здійснення моніторингу виконання 
рекомендацій зовнішніх аудиторів; 
 участь у службових розслідуваннях та 
інформування  органів  управління  
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Продовження табл. 3.3 
1 2 3 

  кредитної спілки про їх результати; 
 сприяння в управлінні кредитною 
спілкою; 
 розроблення і впровадження програм з 
підвищення якості внутрішнього 
контролю і аудиту в кредитній спілці. 

Права – перевіряти діяльність 
будь-якого органу 
управління чи 
структурного 
підрозділу кредитної 
спілки; 
– витребувати від 
посадових осіб органів 
управління чи 
структурних 
підрозділів будь-які 
документи щодо їхньої 
діяльності, зокрема й 
бухгалтерські, а також 
пояснення щодо 
санкціонованих 
(проведених) ними 
операцій чи інших 
подій, які стосуються 
діяльності органу 
(підрозділу); 
– залучати до 
проведення перевірок 
зовнішніх експертів, 
які не є в трудових 
відносинах з 
кредитною спілкою; 
– припиняти 
повноваження будь-
якої посадової особи 
кредитної спілки в разі 
виявлення допущених 
нею порушень, що 
загрожують фінансовій 

– проводити внутрішній аудит діяльності 
кредитної спілки з використанням 
самостійно визначених методів і 
процедур; 
– залучати для виконання аудиторських 
процедур працівників інших структурних 
підрозділів (за згодою їхніх керівників) та 
зовнішніх експертів (за згодою 
Спостережної ради); 
– отримувати від інших структурних 
підрозділів і органів управління 
документи, необхідні для виконання 
завдань внутрішнього аудиту; 
– перевіряти юридичні, бухгалтерські, в 
тому числі й розрахунково-касові, та інші 
документи кредитної спілки; 
– мати безперешкодний доступ до 
приміщень усіх структурних підрозділів 
кредитної спілки, їх матеріальних 
цінностей і документації на час 
проведення перевірки; 
– проводити інвентаризацію майна 
кредитної спілки; 
– отримувати пояснення від посадових 
осіб та інших працівників кредитної 
спілки з питань, що стосуються перевірки 
чи інших аудиторських процедур; 
– підвищувати кваліфікацію власного 
персоналу; 
– брати участь у формуванні штату 
(погоджувати персональний склад) 
підрозділів внутрішнього контролю філій 
і відділень кредитної спілки; 
– отримувати від підрозділів 
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Закінчення табл. 3.3 
1 2 3 

 стабільності спілки; 
– скликати позачергові 
Збори членів кредитної 
спілки за наявності 
загрози її існуванню; 
– формування штату 
(персонального складу) 
підрозділів 
внутрішнього 
контролю кредитної 
спілки, зокрема й 
служби внутрішнього 
аудиту тощо. 

внутрішнього контролю філій і відділень 
кредитної спілки звіти про проведені 
ними перевірки чи інші аудиторські 
процедури та про результати їхньої 
роботи за звітний період; 
– звітувати (доповідати) Спостережній 
раді та Ревізійній комісії про виявлені 
факти шахрайства, допущені посадовими 
особами порушення, які загрожують 
фінансовій стабільності кредитної спілки 
чи її існуванню взагалі; 
– вносити на розгляд Спостережної ради 
пропозиції з удосконалення діяльності 
кредитної спілки та функціонування її 
системи внутрішнього контролю тощо 

Примітка.* Сформовано автором за результатами проведеного дослідження з 
урахуванням запропонованих критеріїв організаційної побудови системи внутрішнього 
контролю кредитної спілки. 

 

загалом, координація діяльності та участь у формуванні штату служби 

внутрішнього аудиту тощо; 

– для служби внутрішнього аудиту – подвійне підпорядкування (лінійно 

– Спостережній раді, функціонально – Ревізійній комісії), координація 

роботи та участь у формуванні штату підрозділів контролю філій і відділень 

кредитної спілки, оцінювання ефективності їх систем внутрішнього 

контролю тощо. 

 

 

3.3. Методичний та інформаційно-аналітичний інструментарій 

контролю за діяльністю кредитних спілок 

 

Ефективність контролю за діяльністю кредитних спілок визначається 

не лише якістю його організації та своєчасністю проведення, але й методами, 

які застосовують суб’єкти контролю щодо об’єктів контролю. Метод 
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контролю охоплює сукупність прийомів і способів, конкретних методик його 

здійснення. Реалізація методу контролю відбувається за допомогою процедур 

контролю, які відображають порядок і послідовність застосування його 

конкретних способів, прийомів чи методик. 

В теорії та практиці контролю виділяють багато його методів, 

конкретний перелік яких залежить від виду, форми, суб’єкта контролю та 

інших чинників. 

В. В. Немченко, В. П. Хомутенко, А. В. Хомутенко класифікують 

методи внутрішнього контролю на дві групи: 

1) методи проведення аудиту, до яких відносять фактичний 

контроль (інвентаризацію, обмір виконаних робіт, огляд і обстеження, 

контрольний запуск сировини, і матеріалів у виробництво (експеримент), 

контрольне придбання, лабораторний аналіз, пояснення і довідки, перевірку 

прийнятих рішень, перевірку дотримання трудової дисципліни), 

документальний контроль (зустрічну перевірку документів, взаємний 

контроль документів, хронологічний аналіз господарських операцій, 

нормативно-правову перевірку), аналітичні тести, розрахунково-аналітичні 

способи, сканування, експертну оцінку; 

2) методи організації аудиту, серед яких виокремлюють суцільний, 

вибірковий, аналітичний, комбінований методи та метод, що базується на 

використанні комп’ютерної техніки [114, с. 40]. 

В. П. Пантелєєв та М. Д. Корінько групують методи внутрішнього 

аудиту у розрізі контрольно-аудиторських процедур, а саме: 

– інвентаризація, контрольні заміри робіт, вибіркові та суцільні 

спостереження, технологічний і хіміко-лабораторний контроль, різні види 

експертизи, службове розслідування, експеримент при виконанні фактичних 

процедур; 

– економічний аналіз, статистичні розрахунки, економіко-математичні 

методи під час проведення розрахунково-аналітичних процедур; 

– інформаційне моделювання, дослідження документів, камеральні 



 157

перевірки, контроль відповідності вимогам нормативно-правового 

регулювання у ході документальних процедур; 

– перевірки, оцінювання, моніторинг при виконанні процедур 

контролю адекватності й ефективності функціонування систем 

бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю; 

– групування недоліків, документування результатів проміжного 

контролю, систематизація результатів контролю і аудиту, аналітичне 

групування, слідчо-юридичне обґрунтування, ухвалення рішень, контроль за 

виконанням ухвалених рішень під час узагальнення результатів 

внутрішнього аудиту [161, с. 90-92]. 

Контрольні процедури аудиту ці науковці поділяють на організаційні, 

моделюючі, нормативно-правові, аналітичні, розрахункові, лічильно-

обчислювальні, логічні, порівняльно-зіставні, фактичні [161, с. 93-94]. 

Т О. Каменська та О. Ю. Редько під процедурами контролю розуміють 

послідовність дій, згрупованих за чотирма етапами: 

1) зіставлення фактичних результатів з нормативними критеріями 

чи стандартами; 

2) встановлення та фіксування відхилень; 

3) встановлення чинників відхилень, виявлення й аналіз їхніх 

причин; 

4) розроблення рекомендацій (коригувальних дій) для усунення 

відхилень [58, с. 18]. 

При цьому всі контрольні процедури вони поділяють на три види – 

обов’язкові процедури, процедури спеціального контролю, а також 

процедури контролю значних або високо ризикових операцій [58, с. 18]. 

Р. М. Воронко методи внутрішнього контролю об’єднує у такі групи: 

спеціальні методи дослідження (документального і фактичного контролю, 

формальної перевірки та юридичного оцінювання документів, математичного 

і логічного контролю); методи дослідження, запозичені з інших наук 

(економіко-математичні, статистичні, кібернетичні, соціологічні та інші); 
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загальнонаукові методи дослідження (індукція і дедукція, аналіз та синтез, 

аналогія і моделювання, абстрагування та конкретизація, ідеалізація й 

формалізація, системний аналіз, спостереження й експеримент, гіпотеза, 

групування та інші); всезагальні методи пізнання (діалектичний, інтуїтивний, 

метафізичний, феноменологічний) [19, с. 215-216]. Серед процедур 

внутрішнього аудиту залежно від його стадій він виокремлює: 

– на початковій стадії – дослідження установчих та розпорядчих 

документів, які мають безпосередній вплив на прийняття управлінських 

рішень; 

– на дослідній стадії – інвентаризацію, контрольні обміри, підрахунок, 

експертизу, опитування, тестування, анкетування, оцінювання, узагальнення 

тощо; 

– на завершальній стадії – узагальнення, групування, оцінювання, 

інспектування, опитування [19, с. 196]. 

Р. О. Костирко методи контролю групує за його видами відповідно до 

часової ознаки, а саме: 

– методи попереднього контролю – експертиза, аналітична оцінка, 

перевірка правильності оформлення і відображення операцій; 

– методи поточного контролю – аналітичні процедури, обстеження, 

технічний контроль, перевірку виконання прийнятих рішень, розрахунок 

абсолютних і відносних відхилень, документальний супровід; 

– методи ретроспективного контролю – аналіз, інвентаризацію, ревізію 

(документальну, комплексну), перевірку статей балансів та інших звітів, 

розрахунки абсолютних і відносних відхилень від стандарту, узагальнення та 

розробка рекомендацій, експертні, статистичні методи [69, с. 315]. 

А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк, Г. О. Партин та Л. М. Пилипенко в 

термінологічному словнику з обліку і аудиту наводять такі методи аудиту: 

перевірка кількісного та якісного стану об’єктів шляхом їх обстеження, 

огляду, обмірювання, перерахунку, зважування, лабораторного аналізу тощо; 

перевірка документів і записів; аналіз фінансового стану суб’єкта 
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господарювання та ефективності управління його активами; пояснення – 

одержання усних і письмових відповідей від посадових осіб суб’єкта 

господарювання; анкетування; звірка – письмове підтвердження третіми 

особами точності інформації через зустрічну перевірку чи письмовий запит; 

обстеження – візуальний огляд, який дає змогу одержати загальну 

характеристику можливостей суб’єкта господарювання; тестування – 

формулювання переліку питань для оцінки об’єкта дослідження, за 

відповідями на які встановлюють фактори ризику та дають оцінку 

відповідності; експертиза [120, с. 331-332]. 

О. Л. Біляченко та В. С. Здреник, аналізуючи методичні підходи до 

проведення контролю діяльності кредитних спілок зовнішніми суб’єктами, 

виділяють окремо методи контролю та його прийоми і способи. До методів 

контролю вони відносять планові та позапланові, виїзні та безвиїзні, 

комплексні та тематичні перевірки, а до прийомів і способів – нормативно-

правові, арифметичні, хронологічні, взаємні, зустрічні та формальні 

перевірки [8, с. 154]. Така позиція авторів є доволі дискусійною, оскільки 

виділені ними методи контролю є швидше організаційними формами його 

проведення і зовсім не відображають за своїм змістом методичного аспекту 

контрою. 

Загалом, аналіз вищенаведених підходів до визначення й класифікації 

методів контролю засвідчує, що автори часто змішують його методи і форми. 

Тож доцільним є їх розмежування. Методи контролю характеризують 

безпосередньо способи і прийоми його здійснення, тоді як форми контролю 

мають організаційно-методичний контекст, який характеризує особливості 

застосування методів контролю певними суб’єктами з визначеними на це 

(але обмеженими законодавчо-нормативними документами чи метою 

контролю) повноваженнями. Таким чином, між формами і методами 

контролю є зв’язок, проте це різні його характеристики. Відповідність 

методів і форм контролю за діяльністю кредитних спілок наведена в табл. 

3.4. 
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Таблиця 3.4 

Відповідність методів і форм контролю за діяльністю кредитних спілок 

Методи контролю / 
контрольні 
процедури 

Форми контролю 
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С
лі
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тв

о 

С
лу
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ро
зс

лі
ду

ва
нн
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Перевірка на 
відповідність + + + + + +   +  + 

Перевірка 
документів + + + + +     + + 

Перевірка звітності + + + + + +    +  

Аналітичні 
процедури  + + + +    +   

Пояснення + + + + +     + + 

Звірка + + + + + +    + + 

Тестування  +  + +  +     

Інвентаризація + + + + +   +  + + 

Анкетування    + +   + +   

Економіко-
математичні  +  + +  +  +   

Статистичні  +  + +  +  +   

Лабораторний аналіз     +  +   + + 

Технічний контроль     +  +   + + 

Групування + + + + + + + + + + + 

Узагальнення та 
формування 
підсумкових 
документів за 
результатами 
контролю (висновків, 
актів, рекомендацій) 

+ + + + + + + + + + + 

Примітка. Сформовано автором за результатами проведеного дослідження. 

 

Ревізію діяльності кредитних спілок проводять зовнішні щодо них 

органи державного контролю, здебільшого органи податкового контролю. 

Такі ревізії проводять шляхом перевірки бухгалтерських документів (як 
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правило, суцільним способом), якими оформлені господарські операції, що є 

об’єктами оподаткування чи пов’язані з ними. У ході податкових ревізій 

визначають правильність нарахування, сплати і відображення у податковій 

звітності податків та інших обов’язкових платежів, їх відповідність чинному 

законодавству. Під час ревізій контролери можуть вимагати від посадових 

осіб кредитних спілок пояснень виконання певних господарських операцій, 

розрахунків податків тощо, а також проводити звірку документів і операцій, 

відображених в них, з контрагентами кредитних спілок тощо. 

Інспектування – це така форма контролю, яка передбачає нагляд за 

діяльністю організацій та її відповідністю нормам чинного законодавства. 

Нагляд за діяльністю кредитних спілок проводить Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Детально 

ця форма контролю розкрита вище у підрозділі 3.1. У ході такого нагляду ця 

комісія може застосовувати широкий набір методів контролю, який, крім 

дослідження документів, звітності, охоплює ще й аналітичні процедури та 

перевірку відповідності показників фінансово-майнового стану і результатів 

діяльності кредитних спілок нормативам фінансових установ (під час 

пруденційного нагляду), тестування систем внутрішнього контролю тощо. 

Крім ревізій та інспектування кредитні спілки, результати їхньої 

діяльності, система бухгалтерського обліку тощо можуть бути об’єктом 

інших тематичних перевірок зовнішніх щодо них суб’єктів. Такі перевірки 

можуть проводитись, наприклад, на вимогу слідчих органів чи суду. При 

цьому можуть застосовуватись різні методи контролю, конкретний перелік 

яких залежить від мети і завдань перевірки. 

Важливою формою зовнішнього контролю за діяльністю кредитних 

спілок є аудит. На відміну від ревізії чи інспектування, метою аудиту є не 

пошук порушень чинного законодавства чи підтвердження їх відсутності, а 

висловлення думки щодо об’єктивності публічної звітності кредитних спілок. 

Особлива мета обумовлює застосування особливих методів контролю – 

тестування систем внутрішнього контролю, аналітичних процедур, 



 162

вибіркових перевірок, анкетування, економіко-математичних і статистичних 

прийомів оцінювання їхніх результатів тощо. 

Поле внутрішнього контролю є найширшим порівняно з іншими 

формами контролю за їхньою діяльністю. Тому у ході внутрішнього 

контролю застосовують доволі широкий перелік методів, які можуть 

охоплювати опрацювання результатів навіть таких, нехарактерних для інших 

форм методів, як технічний контроль чи лабораторний аналіз (наприклад, 

при експертизі об’єкта застави, оцінюванні здоров’я позичальника тощо). 

Камеральну перевірку проводять органи державного контролю без 

виїзду на об’єкт перевірки. Такий контроль охоплює перевірку звітності і 

розрахунків кредитних спілок на предмет відповідності положенням чинного 

законодавства та інших нормативно-інструктивних документів як самої 

звітності, так і діяльності кредитних спілок загалом. Як правило, камеральні 

перевірки передують повноцінним виїзним перевіркам кредитних спілок. 

Експертизу проводять із залученням сторонніх по відношенню до 

кредитних спілок фахівців (експертів), як правило, з метою здійснення 

процедур перевірки специфічних об’єктів, які посадові особи кредитних 

спілок чи контролюючих органів виконати самостійно не можуть (наприклад, 

експертиза підпису чи почерку особи, яка склала і підписала документ). 

Відмінність моніторингу від інших форм контролю полягає в тому, що 

він здійснюється безперервно як постійне стеження за певними об’єктами чи 

значеннями показників. В діяльності кредитних спілок надзвичайно 

важливим є моніторинг показників їх фінансово-майнового стану і 

результатів діяльності, особливо тих, які стосуються фінансової стійкості, 

платоспроможності й ліквідності. 

Слідство чи службове розслідування є формами контролю, який 

здійснюють несистематично, а у випадку виникнення певних подій – 

відкриття кримінальних справ, виявлення фактів шахрайства, порушення 

службових обов’язків посадових осіб кредитних спілок тощо. При цьому, як 

правило, застосовують методи як документального контролю, так і 
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отримання пояснень, інвентаризацію, технічного контролю, лабораторного 

аналізу тощо. 

Будь-яка форма контролю завершується підсумуванням результатів 

контрольних дій, які викладають у відповідних підсумкових документах – 

актах перевірок чи ревізій, висновках аудиторів тощо. Крім безпосередньо 

результатів контролю, які повинні характеризувати досягнення його мети, 

підсумовуючі документи можуть також мітити рекомендації контролерів 

щодо удосконалення діяльності кредитних спілок та покращення їх 

фінансово-майнового стану і результатів діяльності, функціонування систем 

внутрішнього контролю тощо. 

Таким чином, вибір методів контролю залежить від його форм, а також 

від мети і завдань контролю. Характеристика методів контролю за діяльністю 

кредитних спілок наведена в табл. 3.5. 

В методичному інструментарії контролю за діяльністю кредитних 

спілок важливе місце належить аналітичним методам. Такі методи 

(аналітичні процедури) застосовують як у процесі аудиту фінансової 

звітності кредитних спілок, що дає змогу аудиторам отримати дані про їх 

фінансово-майновий стан і результати діяльності, а також додаткову 

інформацію, що характеризує бізнес кредитних спілок і рівень його ризиків, 

так і під час пруденційного нагляду за їхньою діяльністю з боку 

Нацкомфінпослуг для моніторингу ризиків погіршення платоспроможності 

та банкрутства кредитних спілок зокрема і стану галузі загалом. Конкретний 

перелік фінансових показників для оцінювання діяльності кредитної спілки 

контролер вибирає з урахуванням мети і завдань контролю. Зокрема, 

О. І. Гриценко такі показники об’єднує у три групи: 

 економічні (фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, 

допустимого ризику, якості кредитного портфеля, економічної ефективності); 

 соціально-економічні (частка позичок, виданих членам кредитної 

спілки, в загальній структурі активів, частка неповернутих позичок, частка 

ринку, рівень кооперування населення); 
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Таблиця 3.5 

Характеристика методів контролю за діяльністю кредитних спілок 
Метод контролю Характеристика методу контролю 

1 2 
Перевірка на 
відповідність 

Перевірку на відповідність використовують з метою встановлення 
відповідності: 
– діяльності кредитних спілок вимогам законодавства; 
– змісту установчих документів, господарських операцій, 
організації системи управління та інших характеристик ліцензійним 
вимогам, статусам неприбуткових організацій і фінансових установ; 
– показників фінансово-майнового стану і результатів їхньої роботи 
фінансовим нормативам, визначеним Нацкомфінпослуг; 
– управлінських рішень правління делегованим повноваженням, 
критеріям ефективності діяльності кредитних спілок; 
– облікової політики і фактично застосовуваної методики 
бухгалтерського обліку концептуальній основі, стандартам 
бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам, які 
регламентують його ведення у кредитних спілках; 
– системи внутрішнього контролю вимогам щодо її організації та 
функціонування тощо. 

Перевірка 
документів 

Перевірка документів охоплює здебільшого бухгалтерську 
документацію кредитних спілок. При цьому таку перевірку 
здійснюють: 
– за формою – щодо правильності оформлення, повноти заповнення 
усіх реквізитів; 
– за суттю – щодо відповідності господарської операції чинному 
законодавству, наявності її належного санкціонування чи 
повноважень у посадових осіб, які підписали документ на її 
виконання, економічної доцільності такої операції; 
– арифметичним підрахунком. 
Крім бухгалтерської документації перевірці також можуть підлягати 
юридичні і статутні документи кредитних спілок, а також 
документи, пов’язані з отриманням членських внесків і депозитів 
від членів кредитних спілок та видачі кредитів їм. 

Перевірка звітності Цей метод контролю може передбачати як перевірку звітності 
безпосередньо в кредитних спілках при її складанні, підписанні, 
підтвердженні тощо на підставі первинних бухгалтерських 
документів і облікових реєстрів, так і камеральну перевірку, яку 
проводять контролери без виїзду до кредитних спілок і яка не 
охоплює звірку даних звітності з бухгалтерською документацію 
об’єктів перевірки 

Аналітичні 
процедури 

Найчастіше аналітичні процедури використовують при проведенні 
зовнішнього аудиту фінансової звітності. Коли їх використовують 
для отримання детальної характеристики про бізнес клієнта. При 
цьому аналітичні процедури можуть передбачати зіставлення 
фінансових показників кредитних спілок з аналогічними 
показниками за минулі періоди, очікуваними чи прогнозними їх 
значеннями чи середньогалузевими даними. Крім того, аналітичні 
процедури під час аудиту використовують для: дослідження зв’язків 
між різними елементами фінансової інформації (наприклад, 
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Продовження табл. 3.5 
1 2 

  співвідношенням обсягу виданих кредитів та обсягом залучених 
депозитів), фінансовою та нефінансовою інформацією (обсягом 
залучених депозитів та чисельністю членів кредитної спілки); 
оцінювання аудиторських ризиків; визначення обсягів вибірок 
тощо. 
Аналітичні процедури є також основним методом контролю, який 
здійснює Нацкомфінпослуг у ході пруденційного нагляду. 
Детальніше ці аналітичні показники охарактеризовані нижче. 
Аналітичні процедури також можуть бути дієвим методом 
контролю при виявлення схем (фактів) шахрайства з боку посадових 
осіб кредитних спілок, де методи документальної перевірки 
неефективні через відсутність оформлених первинних документів 
або оформлення фіктивних документів, які за формальними чи 
арифметичними ознаками виявити важко. 

Пояснення Пояснення контролери здебільшого вимагають від посадових осіб 
кредитних спілок для отримання від них обґрунтувань законності, 
доцільності, санкціонованості здійснення певних господарських 
операцій чи прийняття рішень, які у них викликають сумнів чи які 
призвели до виникнень викривлень у звітності 

Звірка Звірку переважно використовують у процесі зовнішнього контролю 
за діяльністю кредитних спілок. Державні органи контролю для 
звірки використовують зустрічні перевірки, а аудитори – письмові 
запити інформації. При цьому, аудиторські докази, отримані 
внаслідок звірки вважаються більш надійними через зовнішнє 
незалежне джерело походження. 

Тестування Цей метод контролю застосовують під час проведення аудиту (як 
зовнішнього, так і внутрішнього) для оцінювання ефективності, 
адекватності і відповідності вимогам нормативних документів 
системи внутрішнього контролю кредитних спілок. 

Інвентаризація Метод контролю, який передбачає перевірку фактичної наявності і 
стану майна та капіталу кредитних спілок. Контролери можуть як 
безпосередньо брати участь в інвентаризації, так і лише 
спостерігати за її проведенням (, зокрема, під час зовнішнього 
аудиту) 

Анкетування Часто використовується під час аудиту кредитних спілок при 
опитуванні їх правління та інших посадових осіб для отримання 
розуміння особливостей їхньої діяльності, управління нею (мети, 
місії, стратегії, організаційної структури тощо), побудови системи 
внутрішнього контролю та інших аспектів. 

Економіко-
математичні 

Застосовують для виявлення більш складних зв’язків між явищами і 
процесами, які відбуваються всередині кредитних спілок, у сфері 
кредитної кооперації, а також між макроекономічними процесами та 
результатами діяльності кредитних спілок тощо. Це важливий метод 
для проведення моніторингу діяльності кредитних спілок, який 
повинен здійснюватись урядовими регуляторними органами для 
виявлення тенденцій розвитку кредитної кооперації та запобігання 
негативним проявам у її функціонуванні. 

Статистичні 
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Закінчення табл. 3.5 
1 2 

Лабораторний 
аналіз 

Специфічні методи контролю для фінансових організацій, оскільки 
стосуються матеріально-речових об’єктів. В діяльності кредитних 
спілок такими об’єктами часто є предмети застави, вартість яких 
може залежати від певних якісних характеристик, що можуть 
змінюватись в часі. Ці методи є основними під час проведення 
експертиз. 

Технічний 
контроль 

Групування Передує узагальненню результатів контролю, для чого необхідно 
провести класифікацію і групування виявлених недоліків чи 
невідповідностей, причин їхнього виникнення. 

Узагальнення та 
формування 
підсумкових 
документів за 
результатами 
контролю 
(висновків, актів, 
рекомендацій) 

Передбачають підбиття підсумків контролю у формі відповідних 
документів – актів перевірок, інспекцій, експертиз, аудиторських 
висновків тощо, та вироблення рекомендацій за його результатами. 

Примітка. Адаптовано автором до особливостей контролю за діяльності кредитних 

спілок за результатами проведеного дослідження. 

 

 соціальні (скорочення безробіття в регіоні, рівень життя сільського 

населення регіону, частка задоволених членів кооперативу). 

Варто зауважити, що, по перше, не всі з виділених автором показників 

характеризують діяльність певної кредитної спілки, а, по друге, не зрозуміло 

чому автор обмежує базу розрахунку показників лише сільським населенням, 

адже членами кредитних спілок є й міське населення. 

Пруденційний нагляд за діяльністю кредитних спілок охоплює 

набагато ширший перелік показників, передбачений Положенням про 

фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління 

кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок, затвердженим 

Розпорядженням державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 16.01.2004 р. № 7. Показники, наведені у цьому положенні, 

дають змогу різнобічно охарактеризувати фінансово-майновий стан і 

результати діяльності кредитних спілок, а також їхні фінансові ризики. 

Однак, такий аналіз можуть провести лише внутрішні щодо кредитних спілок 

стейкхолдери та Нацкомфінпослуг на підставі отриманих від них звітних 
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даних. На основі фінансової звітності такий широкий аналіз провести 

неможливо, що обмежує інформаційне забезпечення зовнішніх стейкхолдерів 

кредитних спілок, зокрема її членів. Характеристика показників фінансових 

нормативів діяльності кредитних спілок наведена в табл. 3.6. 

На підставі аналізу змісту показників фінансових нормативів діяльності 

кредитних спілок та джерел інформації для їхнього розрахунку можна 

зробити висновок, що зовнішні стейкхолдери не мають можливості їх 

застосувати для аналізу своїх фінансових ризиків та контролю за діяльністю 

кредитних спілок, оскільки: 

1) розрахунок більшості показників можна провести лише на підставі 

даних аналітичного обліку кредитних спілок; 

2) навіть ті показники, які можна розрахувати на основі даних 

фінансової звітності, можуть бути визначені лише періодично, після 

складання й оприлюднення звітності. 

Таким чином, повноцінний пруденційний контроль за діяльністю 

кредитних спілок можуть провести лише суб’єкти внутрішнього контролю, 

адже навіть за умови постійного доведення фактичних даних показників 

дотримання фінансових нормативів, перевірити їх об’єктивність 

Нацкомфінпослуг може лише під час інспекцій, які відбуваються 

несистематично. 

Одним з важливих завдань контролю за діяльністю кредитних спілок, 

особливо внутрішнього, є своєчасне виявлення фактів шахрайства та 

запобігання їхньому виникненню. На підставі аналізу практик діяльності 

кредитних спілок, відкритої інформації щодо кримінальних проваджень та 

судових процесів за цією тематикою можна виділити такі основні види 

шахрайських схем у кредитних спілках: 

1) надання позики особі, не спроможній її повернути;  

2) фіктивне оформлення позик на сторонніх осіб без їхньої згоди та 

відома; 

3) неоформлення належним чином та неоприбуткування в 
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Таблиця 3.6 
Характеристика показників фінансових нормативів діяльності кредитних спілок наведена 

Назва показника (Формула розрахунку) Норматив Можливість розрахунку за даними балансу та 
звіту про фінансові результати /  

Джерело 
інформації 

1 2 3 4 
Показники достатності капіталу та платоспроможності 

Співвідношення капіталу кредитної спілки та 
загальної суми її зобов’язань 

≥0,1 +/– 
1. Показник можна розрахувати за даними балансу, 
однак контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати щоденно, а баланс складають не частіше 
разу на квартал. 
2. Розрахунок показника за даними балансу є 
суперечливим з огляду на різні підходи до 
представлення в ньому пайового капіталу за 
національними та міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку – як власного капіталу чи як 
зобов’язань 

Баланс, сальдо 
рахунків 4-6 
класів плану 

рахунків 

Коефіцієнт платоспроможності (відношення обсягу 
регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної 
спілки до сумарних активів, зважених за ступенем 
ризику та суми залишку зобов'язань членів 
кредитної спілки перед третіми особами, за якими 
кредитна спілка виступає поручителем, зважених за 
ступенем ризику) за групами режимів регулювання 
кредитних спілок: 
- для 1 групи 

 
 
 
 
 
 
 

≥0,08 

– 
 

1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про вартість активів, згрупованих за ступенем 
ризику. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати станом на кінець останнього дня 
кожного місяця. 

Аналітичні дані 
до рахунків 10-

12, 14, 15, 30, 31, 
37 

- для 2 групи ≥0,07 
- для 3 групи – 
- для об’єднаних кредитних спілок ≥0,08 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 
Співвідношення збитків та суми резервного 
капіталу, обов’язкових пайових внесків та 
обов’язкових цільових внесків у додатковий 
капітал 

≤1,25 +/– 
Показник можна розрахувати за даними балансу за 
двох умов: 
1) кредитна спілка не залучала додаткових пайових 
внесків, а сума обов’язкових пайових внесків у 
балансі подається як пайовий капітал, а не як 
фінансові зобов’язання разом з іншими їх видами; 
2) додатковий капітал кредитної спілки сформований 
лише за рахунок обов’язкових цільових внесків. 
Якщо ці умови не виконуються, то показник можна 
розрахувати лише на основі аналітичних даних 

Аналітичні дані 
до рахунків 40-

44 

Мінімальний нормативний розмір резервного 
капіталу (відношення обсягу резервного капіталу 
до суми зобов’язань): 
- за відсутності внесків (вкладів) членів кредитної 
спілки на депозитні рахунки; 
- за наявності внесків (вкладів) членів кредитної 
спілки на депозитні рахунки 

 до останньої звітної дати другого 
фінансового року від дати видачі ліцензії; 

 до останньої звітної дати четвертого 
фінансового року від дати видачі ліцензії; 

 починаючи з останньої звітної дати 
четвертого фінансового року від дати видачі 
ліцензії (якщо не є учасником об’єднаної 
кредитної спілки). 

 
 
 
 

0,03 
 
 

0,03 
 

0,05 
 

0,1 

 
 
 
 

+ 
+ 

 
 
 
 

Баланс 
Баланс 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 
Показники якості активів 

Співвідношення суми заборгованості за 
протермінованими, неповерненими, безнадійними 
та продовженими (пролонгованими) кредитами, не 
перекритої сформованим резервом забезпечення 
покриття втрат від неповернених позичок, та 
загальної  суми  заборгованості  за  наданими 
кредитами, за групами режимів регулювання 
кредитних спілок: 
- для 1 групи 

 
 
 
 
 
 
 

≤0,08 

– 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про суми заборгованості за протермінованими, 
неповерненими, безнадійними та продовженими 
(пролонгованими) кредитами, не перекритої 
сформованим резервом забезпечення покриття втрат 
від неповернених позичок. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати станом на кінець останнього дня 
кожного місяця. 

Аналітичні дані 
до рахунків 37, 

38 
 

- для 2 групи ≤0,10 
- для 3 групи ≤0,12 

Показники ризиковості операцій 
Норматив максимального розміру кредиту, 
наданого одному члену кредитної спілки 
(відношення суми будь-якого наданого кредиту 
будь-якому члену кредитної спілки до обсягу її 
капіталу) 

≤0,2 – 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про суми виданих кредитів членам кредитної 
спілки. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати щоденно станом на початок робочого 
дня. 

Аналітичні дані 
до рахунку 37, 
синтетичні дані 
до рахунків 40-

44 

Норматив максимального залишку за наданими 
кредитами одного члена кредитної спілки (крім 
об’єднаних кредитних спілок) (відношення суми 
залишку за наданими кредитами будь-якого члена 
кредитної спілки до обсягу її капіталу) 

≤0,25 – 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про залишки за наданими кредитами членам 
кредитної спілки. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати на дату надання кредиту 

Аналітичні дані 
до рахунку 37, 
синтетичні дані 
до рахунків 40-

44 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 
Норматив максимального залишку за наданими 
кредитами одного члена об’єднаної кредитної 
спілки (відношення суми залишку за наданими 
кредитами будь-якого члена об’єднаної кредитної 
спілки до обсягу її капіталу) 

≤0,3 – 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про залишки за наданими кредитами членам 
об’єднаної кредитної спілки. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати на дату надання кредиту 

Аналітичні дані 
до рахунку 37, 
синтетичні дані 
до рахунків 40-

44 

Співвідношення заборгованості за кредитами, що 
пов’язані з великими ризиками, та загального 
кредитного портфеля кредитної спілки 

≤0,8 – 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про залишки заборгованості за кредитами, що 
пов’язані з великими ризиками, та величину 
загального кредитного портфеля кредитної спілки. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати щоденно станом на початок робочого 
дня. 

Аналітичні дані 
до рахунку 37 

Співвідношення суми залучених на договірних 
умовах кредитів банків, кредитів об’єднаної 
кредитної спілки, грошових коштів інших установ 
та організацій та вартості загальних зобов’язань та 
капіталу кредитної спілки 

≤0,5 – 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про суми залучених на договірних умовах 
кредитів банків, кредитів об'єднаної кредитної спілки, 
грошових коштів інших установ та організацій. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати станом на дату залучення коштів. 

Аналітичні дані 
до рахунків 50, 

55, 61, 68 

Норматив максимального розміру зобов’язання 
перед одним членом кредитної спілки (відношення 
суми зобов’язання перед будь-яким членом 
кредитної спілки до загального обсягу її 
зобов’язань) 

≤0,1 – 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про суми зобов’язань перед членами кредитної 
спілки. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати щоденно станом на поч. робочого дня. 

Аналітичні дані 
до рахунків 50, 
55, 61, 67, 68, 

синтетичні дані 
до рахунків 50-

69 
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Продовження табл. 3.6 

1 2 3 4 
Співвідношення суми залишку зобов’язань членів 
кредитної спілки перед третіми особами, за якими 
кредитна спілка виступає поручителем, та суми 
регулятивного капіталу (власного капіталу) 

≤1 – 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про суми зобов’язань, за якими кредитна спілка 
виступає поручителем, та дані про величину 
регулятивного капіталу. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати момент здійснення операції з надання 
поруки. 

Дані за 
рахунками 
капіталу та 

позабалансові 
дані про 

поручительства 
кредитної спілки 

Показники прибутковості 
Співвідношення суми нерозподіленого доходу 
попереднього періоду і фактично отриманих 
кредитною спілкою доходів звітного періоду та 
суми витрат кредитної спілки, збільшених на 
величину доходу, спрямованого на формування 

≥1 + 
Оскільки контроль за дотриманням цього нормативу 
здійснюють за підсумками фінансового року, то для 
розрахунку відповідного показника можна 
застосувати  дані  не  лише  балансу  і  звіту  про 

Фінансова 
звітність 

резервного капіталу упродовж звітного періоду, і 
доходу, розподіленого на пайові внески 

  фінансові результати, але й інших форм фінансової 
звітності. 

 

Норматив максимального розміру збитку 
(відношення величини поточного збитку до різниці 
між обсягом резервного капіталу та його 
мінімальним нормативним розміром) 

≤1 + 
Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати станом на останній день кварталу 

Баланс 
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Закінчення табл. 3.6 

1 2 3 4 
Показники ліквідності кредитної спілки 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (відношення суми 
грошових коштів у касі та на поточних рахунках у 
банках до суми внесків (вкладів) членів кредитної 
спілки на депозитні рахунки на вимогу, строкових 
внесків (вкладів) членів кредитних спілок на 
депозитні рахунки, кінцевий термін погашення 
яких настав) за групами режимів регулювання 
кредитних спілок: 
- для 1 групи 

 
 
 
 
 
 
 

≥0,12 

– 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про суми депозитних вкладів членів кредитної 
спілки у розрізі термінів погашення. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати щоденно станом на початок робочого 
дня. 

Синтетичні дані 
до рахунків 30-
31, аналітичні 

дані до рахунків 
55, 68 

- для 2 групи ≥0,1 
- для 3 групи – 
Коефіцієнт короткотермінової ліквідності 
(відношення ліквідних активів з початковим 
терміном погашення до одного року до 
короткотермінових зобов’язань з початковим 
терміном погашення до одного року) 

≥1 – 
1. Для розрахунку показника необхідні аналітичні 
дані про ліквідні активи і короткотермінові 
зобов’язання. 
2. Контроль дотримання нормативу необхідно 
здійснювати щоденно станом на кінець останнього 
дня кожного місяця. 

Синтетичні дані 
до рахунків 30-

31, аналітичні до 
рахунків 14, 35, 

37, 68 

Примітка. Сформовано  автором за результатами проведеного дослідження. 
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бухгалтерському обліку отриманих членських внесків та депозитних вкладів; 

4) ведення в оману членів чи потенційних членів кредитних спілок 

через маніпулятивні рекламні кампанії, надання їм часткової (неповної!) 

інформації щодо умов залучення членських внесків і депозитів чи умов видачі 

позик тощо. 

Як вже вказувалось у підрозділі 2.1, більшість шахрайських дій виявити 

відразу за допомогою прямих обліково-контрольних методів, зокрема таких як 

інвентаризація, неможливо. Основною передумовою запобігання шахрайських 

дій є належно сформовані середовище контролю кредитної спілки та культура 

ведення діяльності й управління, що відповідають місії і цілям її 

функціонування як соціальної неприбуткової організації. 

Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту середовище контролю 

охоплює функції осіб найвищого управлінського та управлінського рівня, а 

також ставлення, усвідомлення та дії цих осіб, які стосуються внутрішнього 

контролю суб’єкта господарювання і відведеної йому ролі. Тому цілком 

закономірним є твердження цих стандартів, що головна відповідальність за 

запобігання та виявлення шахрайства покладається на найвищий управлінський 

та управлінський персонал суб’єкта господарювання [91, с. 475]. Аналіз 

відкритої інформації про факти шахрайства у кредитних спілках засвідчує, що 

більшість шахрайських дій виконувались з відома, за участю чи під 

безпосереднім керівництвом осіб з правління, спостережної ради чи кредитного 

комітету кредитних спілок. Тому контролер – зовнішній чи внутрішній 

аудитор, інспектор Нацкомфінпослуг тощо – обов’язково повинен провести 

тестування системи внутрішнього контролю кредитної спілки, особливо 

середовища контролю, на предмет ризиків виникнення шахрайства. При цьому 

він повинен, як мінімум, оцінити: 

– компетентність і порядність (репутацію) членів спостережної ради, 

правління, кредитного комітету, бухгалтерів і касирів та інших посадових осіб, 

які впливають на прийняття рішення щодо видачі позик, залучення коштів та 

їхнього оприбуткування й обліку; 
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– повноту виконання контрольних дій щодо перевірки підтвердження 

особи позичальників та поручителів, їхньої плато- і кредитоспроможності; 

– імовірність конфлікту інтересів через наявність серед спостережної 

ради, правління, кредитного комітету, іншого управлінського персоналу та 

кредиторів пов’язаних осіб; 

– рівень інституційної захищеності кредитних спілок від можливих 

шахрайських дій з боку керівництва чи персоналу завдяки юридично 

прописаній матеріальній відповідальності цих осіб та їхньому усвідомленню 

особистих наслідків таких дій. 

Культура ведення діяльності й управління кредитними спілками повинна 

безпосередньо корелювати з їхніми місіями та цілями. Як неприбуткові 

організації з взаємної фінансової допомоги населення кредитні спілки 

виконують, насамперед, соціальну місію. Всі члени спілки мають рівні права 

щодо вкладання коштів чи отримання позик. На пільгові умови отримання 

позик повинні мати право або всі члени кредитної спілки, або такі позики, з 

урахуванням соціальної місії, повинні надаватись за виняткових обставин 

необхідності фінансового забезпечення крайніх життєво необхідних потреб –

лікування, відновлення житла після обставин непереборної дії тощо. Тому 

абсолютно невідповідними соціальній місії та цілям кредитних спілок є 

різноманітні програми бонусного, преміального чи взагалі безвідсоткового 

кредитування на особливих умовах для обраних членів, занадто великий розмір 

вступного та обов’язкового пайового внеску тощо. Факти неприродних 

економічних дій чи пропонованих умов співпраці, порушення рівності прав 

членів кредитної спілки є ознаками високих ризиків шахрайства з боку 

керівництва такої спілки. Контролер повинен обов’язково перевірити умови 

залучення коштів та надання позик кредитною спілкою на предмет таких 

неприродних соціально-економічно умов, а державний регуляторний орган – 

Нацкомфінпослуг – ще й постійно моніторити рекламні кампанії кредитних 

спілок з цією метою. 
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Важливим елементом культури управління кредитною спілкою, який 

запобігає шахрайству, є відмова від готівкових розрахунків у кредитно-

депозитних відносинах та залученні членських внесків чи принаймні їх 

мінімізація, але з повною відмовою застосування при видачі позик. Банківські 

розрахунки є додатковим засобом забезпечення прозорості грошових відносин 

та додатковим незалежним доказом для аудитора. 

Варто зауважити, що лише середовище контролю та культура управління 

здатні ефективно запобігти фактам шахрайства. Інші контрольні дії можуть їх 

виявити лише постфактум. Зокрема, видачу позики кредитонеспроможному 

позичальнику з неплатоспроможним поручителем можна виявити лише за 

фактом її надання. Запобігти ж цьому може лише ефективно функціонуюча 

система аналізу й контролю кредитоспроможності позичальника та процедура 

санкціонування надання позик. 

Широкого розповсюдження серед недобросовісних кредитних спілок 

набула схема шахрайства з фіктивного оформлення позик на сторонніх осіб без 

їхньої згоди та відома. Таке оформлення відбувається на підставі викрадених, 

загублених документів, що посвідчують особу, чи їхніх копій з відкритих 

джерел. Виявлення фіктивно оформлених позик ще до звернення потерпілих 

осіб, на яких вони були оформлені, можливе за допомогою таких процедур 

контролю: 

1) зіставлення персональних даних позичальників з реквізитами 

рахунків, на які перераховані кошти позики. Виявлені схеми шахрайства такого 

типу засвідчують, що вказані перевірки навмисне чи через халатність не 

здійснювались особами, які відповідають за перерахунок коштів чи його 

санкціонування (тобто, фактично кошти перераховувались на рахунки інших 

осіб, а не тих, на кого оформлені позики); 

2) безпосереднє опитування позичальників за контактними даними, 

отриманими з незалежних від кредитної спілки джерел. 

Очевидно, що перша процедура є менш трудо- і витратомісткою ніж 

друга, однак її не завжди можна застосувати, зокрема, якщо кошти видавались 
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готівкою (проводити почеркознавчу експертизу всіх підписів на видаткових 

касових ордерах доволі накладно) або їхній переказ здійснювався на рахунки 

торговельних підприємств (при оформленні споживчих кредитів) 

Найважче виявити факти шахрайства, пов’язані з неоформленням 

належним чином та неоприбуткуванням в бухгалтерському обліку отриманих 

членських внесків та депозитних вкладів, оскільки такі факти не залишають 

“документальних слідів”. Як вже вказувалось у підрозділі 2.1 роботи, факт 

шахрайства може бути викрито вкінці звітного періоду, коли кредитор не 

отримає відсотки за депозитом. Однак якщо працівник-шахрай сформував 

цілий ланцюг шахрайських операцій – за рахунок нових неоприбуткованих 

позик сплачує відсотки за попередніми такими позиками, – то виявити такі 

шахрайські дії швидко неможливо. При цьому, якщо сплачені відсотки також 

належно не оформлені бухгалтерськими документами, то виявити такі 

шахрайські дії стане можливим лише після припинення виплат (відсотків чи 

основних сум депозитів). Очевидно, що рано чи пізно таке припинення настане, 

але до цього моменту шахрай вже встигне акумулювати доволі великий 

“портфель” вкрадених коштів. Якщо ж сплату відсотків намагатимуться 

здійснювати за рахунок кредитної спілки, то виявити шахрайські дії можна 

буде за допомогою: 

– спеціальних аналітичних процедур, які передбачають зіставлення сум 

відсоткових платежів з сумами облікованих депозитів, помноженими на ставки 

відсоткових виплат – перевищення першої суми над другою є ознакою 

шахрайства, після встановлення якої необхідно провести наступну процедуру; 

– суцільного зіставлення кожного відсоткового платежу з плановими 

відсотковими виплатами за відповідним депозитним договором. На перший 

погляд процедура тривала і трудомістка, однак в комп’ютерному 

інформаційному середовищі її реалізація не є складною, якщо в бухгалтерській 

програми завчасно перебачити функції для такого порівняння. 

Узагальнено методичні прийоми виявлення шахрайства у процесі 

контролю за діяльністю кредитних спілок наведена на рис. 3.11. 
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Методичні прийоми виявлення шахрайства у процесі контролю за діяльністю 
кредитних спілок 

     
  

1 Тестування середовища контролю кредитної спілки   

     

    Перевірка компетентності і репутації керівництва та інших посадових осіб, які 
впливають на прийняття рішення щодо видачі позик, залучення коштів та їхнього 
оприбуткування й обліку 

    

     

    Оцінювання повноти виконання контрольних дій щодо перевірки підтвердження особи 
позичальників та поручителів, їхньої плато- і кредитоспроможності     

     

    Оцінювання імовірності конфлікту інтересів через наявність серед спостережної ради, 
правління, кредитного комітету, іншого управлінського персоналу та кредиторів 
пов’язаних осіб 

    

     

    Оцінювання рівня інституційної захищеності кредитних спілок від можливих 
шахрайських дій з боку керівництва чи персоналу завдяки юридично прописаній їх 
матеріальній відповідальності 

    

     

  2 Оцінювання культури ведення діяльності й управління кредитною 
спілкою   

     

    Аналіз цілей і завдань діяльності кредитної спілки, відповідності їх змісту 
неприбутковому статусу та соціальній місії     

     

    Аналіз депозитно-кредитних операцій, умов залучення коштів та надання позик на 
предмет наявності в них неприродних для неприбуткових організацій соціально-
економічно ознак 

    

     

    
Оцінювання широти і структури поля готівкових операцій кредитної спілки     

     

  
3 Виявлення фіктивно оформлених позик   

     

    Зіставлення персональних даних позичальників з реквізитами рахунків, на які 
перераховані кошти позики     

     

    Безпосереднє опитування позичальників за контактними даними, отриманими з 
незалежних від кредитної спілки джерел     

     

  4 Перевірка наявності фактів неоформлення та неоприбуткування в 
бухгалтерському обліку отриманих внесків та депозитних вкладів   

     

    Спеціальні аналітичні процедури із зіставлення сум відсоткових платежів з сумами 
облікованих депозитів, помноженими на ставки відсоткових виплат     

     

    Суцільне зіставлення кожного відсоткового платежу з плановими відсотковими 
виплатами за відповідним депозитним договором     

     
Рис. 3.11. Методичні прийоми виявлення шахрайства у процесі контролю 

за діяльністю кредитних спілок (сформовано автором за результатами проведеного 

дослідження) 
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Зважаючи на вищевикладені аргументи, можна стверджувати, що 

надійна, правильно організована система контролю за діяльністю кредитних 

спілок, а також середовище контролю та адекватно сформована культура 

управління, із застосуванням описаних методів контролю спроможні 

ефективно протидіяти потенційному шахрайству та забезпечити позитивні 

результати діяльності кредитних спілок. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Проведені дослідження шляхів і засобів удосконалення організації й 

методики контролю діяльності кредитних спілок дозволяє зробити такі 

висновки. 

1. Проаналізовано теоретичний базис економічного контролю 

діяльності суб’єктів господарювання. На основі застосування наукового 

методу дедукції оцінено рівень загальнонаукових підходів до організації 

економічного контролю та запропоновано адаптовані для кредитних спілок 

організаційні засади. 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 а 

інших обов’язкових платежів, контроль розрахунків з членами кредитної 

спілки. Зазначена пропозиція,забезпечуючи повноту і системність 
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класифікації контролю, стала основою для вироблення пропозицій щодо 

організації його системи в кредитних спілках та методики. 

2. 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’єктів зовнішнього і внутрішнього контролю, об’єкти 

контролю та контрольні дії у розрізі форм контролю його суб’єктів по 

відношенню до об’єктів. Наведено аргументації про її сприяння ефективному 

функціонуванню кредитних спілок. 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 Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

(Нацкомфінпослуг) та незалежні аудитори. При цьому, контроль 

Нацкомфінпослуг має виконувати не лише наглядову, але й превентивну 

функції. 

3. 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 

має 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. 

4. 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 

виділимо наступні: можливий конфлікт інтересів через підпорядкування 
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служби внутрішнього аудиту (контролю) спостережній раді, що не дає змоги 

забезпечити належне 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 з членів кредитних спілок, а робота ведеться на громадських 

засадах. 

5. 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 формуватись на засадах суто 

професійної орієнтації; чітка функціональна ієрархія підпорядкованості та 

підзвітності органів і підрозділів контролю нижчої ланки організаційної 

структури кредитної спілки 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 

корпоративного управління з метою забезпечення максимальної 

раціональності функціонування системи її внутрішнього контролю. 

Відповідно до сформульованих критеріїв розроблені пропозиції щодо 

організаційної побудови системи внутрішнього контролю кредитних спілок. 

6. На основі аналізу тематичних праць стосовно методики 

економічного контролю та практики його здійснення у кредитних спілках 
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аргументовано необхідність розмежування форм і методів контролю для 

систематизації його як науково обґрунтованого методичного інструментарію. 

З використанням загальнонаукового методу дедукції методи економічного 

контролю адаптовано до сучасних особливостей та специфіки 

функціонування кредитних спілок, подано їх характеристику в межах 

окремих форм контролю. 

7. Наведено 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 з використанням запропонованих аналітичних 

процедур. 

Основні результати досліджень за третім розділом опубліковані у 

наукових працях автора [4, 95, 98, 99, 101, 106]. 
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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 регламентаційних норм – 

неприбуткового статусу кредитних спілок та системи стандартизації 

бухгалтерського обліку, 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 базуватись на 

урахуванні інтерпретації імперативної норми про спрямування 

нерозподіленого доходу кредитної спілки. 

2. Аргументовано, що науково-обґрунтовані підходи до удосконалення 

методики й організації бухгалтерського обліку кредитних спілок потребують 

не лише встановлення їх проблемних аспектів і недоліків , але й 

систематизації чинників впливу на побудову методології й методики 

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 удосконалення організації й методики бухгалтерського 

обліку кредитних спілок слід обрати адекватні теорії бухгалтерського обліку 
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та звітності. На основі теоретичних конструкцій відповідних облікових 

парадигм сформульовано теоретичні положення, спрямовані на забезпечення 

процесів удосконалення методології бухгалтерського обліку у кредитних 

спілках. В основу цих положень покладено науковий апарат статичної 

балансової теорії бухгалтерського обліку і звітності, 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 показником дало підстави визнати 

недостатньо надійним інструментом системи звітності та неспроможність 

задовольнити інформаційні потреби користувачів. Обґрунтовано необхідність 

удосконалення формату фінансової звітності кредитних спілок у частині 

представлення внесків у пайовий капітал як складових власного капіталу 

кредитних пілок, а дебіторської заборгованості за виданими членам спілки 

позиками, кредиторської заборгованості за отриманими депозитами, доходів 

від надання позик, відсоткових витрат за депозитами, оплати вартості 

кредитних запозичень 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 з 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 
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застосуванням загальнонаукового методу дедукції дало змогу обґрунтувати 

доцільність виділення за ознакою предмету 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 а інших обов’язкових платежів та контроль розрахунків з 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 має базуватись 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. 

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 виявили 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 

удосконалення системи внутрішнього контролю запропоновано критерії її 

організаційної побудови, які дають змогу усунути вказані недоліки. 
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Додаток А 

Об’єкти і результати ревізій контрольних органів  

Об’єкт ревізії Результат ревізійної комісії Джерельна база 

1 2 3 
Парцеляційне товариство "Земля" зареєстроване у четвертому відділі крайового 

торгового суду м. Львова 27 серпня 1907 р., як фірма за № 677 [1, арк. 3]  
Розробку статутних документів кооперативу у формі консалтингових послуг надавав 

Ревізійний союз українських кооперативів РСУК [Левицький К. Про нові спілки господарські. 
Львів: З друкарні НТШ, 1904. 37 с., арк. 1] 

Діловодство (ведення 
бухгалтерії) за 1920 р. 
контрольна комісія "Землі" 
перевіряла з 30 березня до 1 
квітня 1921 р.). Перевірці 
підлягали правильність 
закриття рахунків та їх 
відповідність фінансовому 
балансу. Паралельно 
проведенню цих процедур 
первинні документи 
звірялися із книгами та 
алегатами.  

Комісія констатувала 
належний стан ведення 
документації і книговодства 
(обліку) 

[Жулканич Н. Аграрні 
перетворення в регіоні 
Карпат // Наукові записки 
Тернопільського 
національного педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: 
історія. 2011. № 1. С. 72–76.,, 
арк. 1]. 

Проведена ревізія готівки у 
касах товариства та його 
інших активів товариства - 
нерухомість, цінні папери, 
уділені позички, інша 
власність, а також пасивні 
доходи 

За наслідками інвентаризації 
комісією зроблений висновок 
про відповідність фактичної 
наявності активів 
бухгалтерській документації, 
а також про реальність 
визначеного чистого 
прибутку у сумі 101629,54 пм 

[Жулканич Н. Аграрні 
перетворення в регіоні 
Карпат // Наукові записки 
Тернопільського 
національного педагогічного 
університету імені 
Володимира Гнатюка. Серія: 
історія. 2011. № 1. С. 72–76., 
арк. 1] 

Діловодство за 1921 р. 
контрольна комісія 
товариства "Земля" 
перевіряла упродовж двох 
робочих днів (27 і 29 березня 
1922 р.). Перевірялися 
закриті рахунки та 
фінансовий баланс. Ці 
документи звірялися із 
книгами та алегатами 

Комісія констатувала повну 
відповідність даних, вказаних 
у документації, та реального 
стану речей 

[Дрогомирецька Л. Р. Греко-
Католицьке духовенство 
Галичини в українському 
кооперативному русі (1920–
1939 рр.) // Вісник 
Прикарпатського 
університету. Історія 2003. № 
7. С. 77–89., арк. 1] 

Здійснена ревізія готівки у 
касах та інших активів 
товариства, таких, як: 
нерухомість, цінні папери, 
уділені позички та інша 
власність, а також пасивні 
прибутки.  

Комісією зроблено висновок 
про відповідність реального 
стану речей фінансовій 
документації, а також про 
реальність вказаного 
"чистого" прибутку у сумі 
524471,94 пм., тобто більше 
ніж уп’ятеро більший, ніж у 
1920 р.  

[Дрогомирецька Л. Р. Греко-
Католицьке духовенство 
Галичини в українському 
кооперативному русі (1920–
1939 рр.) // Вісник 
Прикарпатського 
університету. Історія 2003. № 
7. С. 77–89., арк. 1]. 
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Продовження додатка А 
1 2 3 

Результати перевірки 
діловодства парцеляційного 
товариства "Земля за 1922 р. 
контрольна комісія виклала 
на засіданні 4 травня 1923 р. 
Перевірялися закриті рахунки 
та фінансовий баланс. Ці 
документи звірялися із 
бухгалтерськими книгами та 
алегатами 

Комісія констатувала повну 
відповідність даних, вказаних 
у документації, та реального 
стану речей 

[Струк З. Діяльність 
українських кооперативів у 
Західній Україні (1921– 1939 
рр.). Львів: Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип'якевича НАН України, 
2000. 152 с., арк. 1] 

Здійснена ревізія готівки у 
касах товариства, та інших 
активів товариства - 
нерухомість, цінні папери, 
виділені позички та інша 
власність, а також пасивні 
доходи.  

Відповідно до здійсненої 
інвентаризації, комісією 
зроблено висновок, про 
відповідність реального стану 
речей фінансовій 
документації, а також про 
реальність вказаного чистого 
прибутку у сумі 146433342 
пм. З них від відсотків 
отримано 61929524 пм., за 
рахунку провізії колишніх 
парцеляційних проектів – 
697162 пм., за сплату 
векселів – 2083100 пм. 

[Струк З. Діяльність 
українських кооперативів у 
Західній Україні (1921– 1939 
рр.). Львів: Інститут 
українознавства ім. І. 
Крип'якевича НАН України, 
2000. 152 с., арк. 1] 
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Додаток Б 

Типова кореспонденція бухгалтерського обліку внесків у капітал 

кредитних спілок 

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків 
Дт Кт 

1 2 3 

Надходження вступного внеску (готівкою в 
касу кредитної спілки) із зарахуванням в 
резервний капітал  

301 “Готівка в 
національній 

валюті” 

43 “Резервний 
капітал” 

(сформований за 
рахунок вступних 

внесків членів 
кредитної спілки) 

Надходження вступного внеску (на 
поточний рахунок кредитної спілки в 
банку) із зарахуванням в резервний капітал 

311 “Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті” 

43 “Резервний 
капітал”  

(сформований за 
рахунок вступних 

внесків членів 
кредитної спілки) 

Надходження обов'язкового пайового 
внеску готівкою в касу кредитної спілки 

301 “Готівка в 
національній 

валюті” 

402 “Пайовий 
капітал” 

(402/1 “Обов’язкові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

Надходження обов'язкового пайового 
внеску на поточний рахунок кредитної 
спілки в банку 

311 “Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті” 

402 “Пайовий 
капітал” 

(402/1 “Обов’язкові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

Надходження додаткового пайового внеску 
готівкою в касу кредитної спілки 

301 “Готівка в 
національній 

валюті” 

402 “Пайовий 
капітал” 

(402/2 “Додаткові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

Надходження додаткового пайового внеску 
на поточний рахунок кредитної спілки в 
банку 

311 “Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті” 

402 “Пайовий 
капітал” 

(402/2 “Додаткові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

Формування додаткового капіталу за 
рахунок цільового внеску членів кредитної 
спілки готівкою в касу кредитної спілки 

301 “Готівка в 
національній 

валюті” 

422 “Інший 
вкладений капітал” 

Формування додаткового капіталу за 
рахунок цільового внеску членів кредитної 
спілки на поточний рахунок кредитної 
спілки в банку 

311 “Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті” 

422 “Інший 
вкладений капітал” 
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Продовження додатка Б 
1 2 3 

Формування додаткового капіталу за 
рахунок благодійних внесків фізичних та 
юридичних осіб готівкою в касу 
кредитної спілки 

301 “Готівка в 
національній 

валюті” 

425 “Інший 
додатковий капітал” 

Формування додаткового капіталу за 
рахунок благодійних внесків фізичних та 
юридичних осіб на поточний рахунок 
кредитної спілки в банку 

311 “Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті” 

425 “Інший 
додатковий капітал” 

Повернення додаткового пайового внеску 
готівкою з каси кредитної спілки 

402 “Пайовий 
капітал" 

(402/2 “Додаткові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

301 “Готівка в 
національній 

валюті” 

Повернення додаткового пайового внеску з 
поточного рахунку кредитної спілки в 
банку 

402 “Пайовий 
капітал" 

(402/2 “Додаткові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

311 “Поточні 
рахунки в 

національній 
валюті” 

Повернення цільового внеску з додаткового 
капіталу готівкою з каси кредитної 
спілки 

425 “Інший 
додатковий капітал” 

 
 
 
 
 

402 “Пайовий 
капітал" 

(402/2 “Додаткові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

402 “Пайовий 
капітал" 

(402/2 “Додаткові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

 
301 “Готівка в 
національній 

валюті” 

Повернення цільового внеску з додаткового 
капіталу з поточного рахунку кредитної 
спілки в банку 

425 “Інший 
додатковий капітал” 

 
 
 
 
 

402 “Пайовий 
капітал" 

(402/2 “Додаткові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

402 “Пайовий 
капітал" 

(402/2 “Додаткові 
пайові внески 

членів кредитної 
спілки”) 

 
311 “Поточні 

рахунки в 
національній 

валюті” 
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Додаток В 

Аналіз методичних принципів формування фінансової звітності  

кредитних спілок 

№ 
з.п Назва кредитної спілки 

Звітність 
за 

МСФЗ 

Звітність 
за 

НП(С)БО 

Принцип історичної 
собівартості – резерв 

забезпечення 
покриття втрат від 

неповернених позичок 

Амортизована 
собівартість – 

резерв під 
знецінення 

кредитів 

1 2 3 4 5 6 

1 КС “Анісія” +   + 

2 КС “Бойківщина” +   + 

3 КС “Вигода” +   + 

4 КС “Самопоміч” (м. 
Броди) +   + 

5 КС “Косівська” +   + 

6 КС “Ощадність” +  +  

7 КС “Азовська кредитна 
компанія” +   + 

8 КС “Харківська каса 
взаємодопомоги” +   + 

9 КС “Профспілкова 
скарбниця” +  +  

10 КС “Актив” +  +  

11 КС “Львів” +   + 

12 КС Галицьке кредитне 
товариство +  +  

13 КС Нафтогазкредит +  +  

14 КС Народна воля 
(Чергнігів) +  +  

15 КС Прикарпаття +  +  

16 КС Володар +  +  

17 КС Берегиня +  +  

18 КС Благо +  +  

19 КС Відродження +   + 

20 КС Взаємопоміч +  +  

21 КС Гетьман +  +  

22 КС Агро-Кредит +  +  

23 КС Едельвейс 
(Виноградів) +  +  
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Продовження додатка В 

1 2 3 4 5 6 

24 КС Єдність (Херсон) +   + 

25 КС Сяйво Карпат +  +  

26 КС Теребовля +   + 

27 КС Форт +  +  

28 КС Допомога 
(Бережани) +   + 

29 КС Чернівці +  +  

30 КС Центральна 
(Дніпро) +  +  

31 Снятинська КС +  +  

32 КС Скарбниця +  +  

33 ОКС НАКСУ +  +  

34 КС Бескид +  +  

35 КС Єднання +   + 
 

 

 



 
 

193

Додаток Д 

Майно і капітал кредитних спілок, тис. грн. 
№ 
з/п Показник КС “Анісія” КС “Бойківщина” 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Необоротні активи           
2 Нематеріальні активи 1 1 1 1 1 6 3 1 1 1 
3    первісна вартість 47 4 4 4 4 68 69 16 16 16 
4    накопичена амортизація 46 3 3 3 3 62 66 15 15 15 
5 Незавершені капітальні інвестиції      358     
6 Основні засоби 269 443 381 243 174 5107 5227 4954 4717 4745 
7    первісна вартість 1295 1513 1434 1435 1463 6308 6743 6780 6875 7148 
8    знос 1026 1070 1053 1192 1289 1201 1516 1826 2158 2403 
9 Довгострокові фінансові інвестиції:           

10    інші фінансові інвестиції 155 167 167 167 167 128 130 130 130 130 
11 Довгострокова дебіторська заборгованість           
12 Інші необоротні активи - 69 69 69 35      
13 Оборотні активи           
14 Запаси - 1 1 2 2 59 38 39 33 40 
15 
 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги           

16 
 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками:           

17 за виданими авансами 13 16 13 2 16 43 9 9 22 50 
18 з бюджетом 1      4 1   
19 з внутрішніх розрахунків           
20 
 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів 459 449 323 337 462 335 262 209 284 328 

21 Інша поточна дебіторська заборгованість 29189 26325 26105 28950 34179 17841 15790 15132 18525 19401 
22 Поточні фінансові інвестиції 2000 - 150 750 800 1816 530 700 550 1500 
23 Гроші та їх еквіваленти 1674 1521 1473 1558 2998 604 894 877 1435 1270 
24 Витрати майбутніх періодів 6 7 6 7 7 4 4 5 5 5 
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Продовження додатка Д 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
25 Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи  вибуття         5  

26 Всього майна (активів) 33767 28998 28689 32086 38841 26301 22891 22057 25707 27530 
27 Власний капітал           
28 Зареєстрований (пайовий) капітал 1889 1575    262 249    
29 Капітал у дооцінках           
30 Додатковий капітал 331 351    725 720    
31 Резервний капітал  6750 7655 8309 8389 8441 4299 4480 4983 5372 6165 
32 Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 459 449 268 323 441 422 514 827 1306 1180 

33 Довгострокові зобов’язання і забезпечення           
34 Довгострокові кредити банків           
35 Інші довгострокові зобов’язання 6453 1409 971 910 3857 674 514 791 1175 872 
36 Довгострокові забезпечення           
37 Цільове фінансування        37 37 33 
38 Поточні зобов’язання і забезпечення           
39 Короткострокові кредити банків           
40 Поточна кредиторська заборгованість за:           
41 довгостроковими зобов’язаннями 8677 11515 9036 9048 10572 13917 9155 7180 10442 13601 
42 товари, роботи, послуги 9 13 18 6 24 32 1 1 3 2 
43 розрахунками з бюджетом  29 48 55 61 10 43 69 50 59 
44 розрахунками зі страхування   12   12  26   
45 розрахунками з оплати праці 15     31 4 61 1  
46 розрахунками з учасниками   2496 3851 3807   435 433 89 
47 одержаними авансами           
48 внутрішніми розрахунками           
49 Поточні забезпечення 140 118 85 151 181 38 81 94 101 119 
50 Доходи майбутніх періодів 15 3         
51 Інші поточні зобов’язання 9029 5881 7450 9353 11457 5879 7130 7553 6787 5410 
52 Всього капіталу, забезпечень і зобов’язань  33767 28998 28689 32086 38841 26301 22891 22057 25707 27530 
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Продовження додатка Д 

 КС “Вигода” КС “Самопоміч” (м. Броди) КС “Косівська” 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1                
2 66 183 106 190 142 2 1 1   17 31 35 25 11 
3 168 315 260 374 374 80 82 3   49 74 85 85 85 
4 102 132 154 184 232 78 81 2   32 43 50 60 74 
5 268 247         218  14 14 7 
6 2236 2289 2247 2150 2041 2620 2589 2547 2632 2623 401 2426 2265 2141 2754 
7 3412 3600 2678 2781 2870 3015 3056 2757 2841 2904 895 2869 2777 2798 3385 
8 1176 1311 431 631 829 395 467 210 209 281 494 443 512 657 631 
9                

10 235 277 277 277 277 81 92 92 92 92 74 97 116 119 141 
11                
12                
13                
14 4 4 9 9 11      12 7 12 47 34 
15 
         10       

16 
                

17 9 50 116 30 29      9 21 16 27 26 
18  1 5  1      1 4 3 5 8 
19                
20 
 1006 868 553 707 885 483 502 219 178 212 774 886 438 414 587 

21 40103 43409 38365 45342 56140 13683 14439 12648 11699 13951 16308 17678 17993 21606 22167 
22 10000 1000 1200 3100 3025 1010  200 1800 1650 1736 2002 2323 1863 2187 
23 2380 2051 3190 2154 2080 941 647 1159 1452 794 641 853 1061 2312 3268 
24 41 28 28 27 14 2 3    12 16    
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Продовження додатка Д 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
25 
                

26 56348 50407 46096 53986 64645 18822 18273 16866 17863 19322 20203 24021 24276 28573 31190 
27                
28 309 230    274 272 119 114 111 238 243 242 247 250 
29   325 294 273       2913 2788 1697 1579 
30           281 284 284 284 284 
31 14337 15560 18436 21529 25636 4260 4485 4680 4863 5092 3503 4040 5054 5568 6179 
32 
 1625 1057 190 12 213 487 502 175 138 212 774 886 422 402 575 

33                
34                
35 2817 2792 2956 3899 5791 4688 5110 4356 4613 5425 7660 7725 10173 13771 14425 
36 212 248 248 414 532           
37   21 7 13           
38                
39                
40                
41 27510 19727 17250 20881 25320 6171 4239 4078 5305 5223 1402 5140 3486 3428 4357 
42 4 28 29 48 46 1 1         
43 16 69 84 116 123 2 51 13 12 44  38 47 77 116 
44 43 46 17 25 28 9 9 2 5       
45 105 105 135 127 125 22 33 38 23 22 2     
46   221 85 99           
47                
48                
49 353 345 487 373 432 66 111 154 89 94 122 72 78 9 49 
50                
51 9017 10200 5697 6176 6014 2842 3460 3251 2701 3099 6221 3680 2702 3090 3376 
52 56348 50407 46096 53986 64645 18822 18273 16866 17863 19322 20203 24021 24276 28573 31190 
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Продовження додатка Д 

 КС “Ощадність” КС “Азовська кредитна компанія” КС “Харківська каса взаємодопомоги” 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1                
2 8 3 2 1 1 166 122 85 71 62 22 16 38 28 20 
3 41 41 41 43 44 620 620 388 288 390 80 80 97 97 97 
4 33 38 39 42 43 454 498 303 317 328 58 64 59 69 77 
5 1336 1246      25 22    102   
6 1809 1862 3014 3032 2921 2972 2776 2853 2665 2534 3538 4042 4439 4263 4437 
7 2486 2584 3858 4007 4032 7846 7853 7479 7509 7487 5332 5627 5632 5674 6036 
8 677 722 844 975 1111 4874 5077 4626 4844 4953 1794 1585 1193 1411 1599 
9                

10 833 833 1053 1053 1333 344 344 344 344 344 150 157 157 157 157 
11   24 19            
12                
13                
14 44  36 75 90 14 6 4 7 7 19 3 8 45 20 
15 
 29  20 43            

16 
                

17      100 113 139 112 166 54 28 39 19 57 
18  81 80 36 32        4 3 1 
19 130 182              
20 
 692 667    15847 15587 1814 1829 1652 955 785 198 236 336 

21 27005 26738 22632 22875 23895 36433 12518 10890 18557 21349 20726 10120 12413 14904 13690 
22 1111 1000   2000 9855 8990 7286 8168 8263 3190 931  350 1100 
23 5685 3554 4421 9061 9855 7734 16555 16393 9539 8316 2081 2472 1831 1997 4287 
24 46 38    40 14 20 24 23 6 8 12 14 28 
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Продовження додатка Д 

 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
25 
           1523 1660 1602 1602 1602 

26 38728 36204 31282 36195 40127 73505 57025 39853 41338 42716 32264 20222 20843 23618 25735 
27                
28 563 556 36 36 36 83 16    104 91 81 68 64 
29  114 114 114 114        580 405 199 
30 4030 4327    33 33    1120 1120 1120 1120 1120 
31 11159 14771 14888 19242 22707 35768 39974 39866 37541 38423 8438 9028 8019 9083 9858 
32 
 2171 667 567 581 596 20027 15459 -1229 2984 3430 955 -1201 32 236 335 

33                
34                
35 3936 1989  1231 1183 3495     5553 1510 459 3426 1724 
36          37      
37                
38                
39                
40                
41 810 850 227 204 252 8024 745 27 27 27 7494 2838 2275 1096 5241 
42      7  8 2 7 11 10 10 17 12 
43   5 957 762 39 21 12 32 23 65 30 41 39 111 
44      69 45 49 34 24     82 
45      129 115 92 94 79 1  5 1 322 
46 3 1      46 45 45      
47                
48 434 306              
49   125 165 293 290 224 163 265 279 75 66 56 99 171 
50           10 7 8 12 10 
51 15622 12623 15320 13665 14184 5541 393 819 314 342 8438 6723 8257 8016 6486 
52 38728 36204 31282 36195 40127 73505 57025 39853 41338 42716 32264 20222 20843 23618 25735 
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Продовження додатка Д 

 КС “Профспілкова скарбниця” КС “Актив” 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
1           
2 58 43 35 35 3 14 12 1 1 1 
3 77 73 65 65 65 63 63 1 1 1 
4 19 30 30 30 62 49 51    
5  20         
6 75 42 172 181 141 481 472 259 440 616 
7 271 171 319 387 409 950 973 691 889 1083 
8 196 129 147 206 268 469 501 432 449 467 
9           
10 142 142 142 142 142 12 12    
11   1033 2565 1236   3468 2627 3183 
12           
13           
14 4 2 22 19 16 17 21 15 23 18 
15 
           

16 
           

17 1 2 2 60 20   5 6 6 
18      1 33 22 9 6 
19           
20 
 289 259    4568 5185 3979 3581 1114 

21 22497 18265 19519 19610 21643 18370 12375 7628 6446 2923 
22 1900 2995 500 600 1700      
23 2715 946 1292 1485 1643 631 586 1456 2756 5384 
24 12 14    4 3    
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Закінчення додатка Д 

 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
25 
           

26 27693 22730 22717 24697 26544 24098 18699 16833 15889 13251 
27           
28 1945 1994 1496 1590 1647 57 50    
29      81 81    
30      7 7    
31 7117 7144 8663 9262 9487 6861 8259 8418 10206 11389 
32 
 289 1744 787 426 278 5767 4201 5536 4528 377 

33           
34           
35 3108 1085 2890 2531 5964 646 383 69 25 21 
36 663 377         
37           
38           
39           
40           
41 2006 2682 828 2425 2701 7557 2513 2058 671 1131 
42 1   97      6 
43 11 47 118 140 116      
44           
45       1    
46 414 406         
47        306 213 46 
48           
49  62 468 115 158  50 47 60 70 
50      305 285    
51 12139 7189 7467 8111 6193 2817 2869 399 186 211 
52 27693 22730 22717 24697 26544 24098 18699 16833 15889 13251 
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Додаток Е 

Характеристика доходів і витрат кредитних спілок, тис. грн. 
 Показник КС “Анісія” КС “Бойківщина” 
 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)           

2 Інші операційні доходи 10226 10111 10096 10554 12759 6714 6687 6482 7544 7867 
3 Інші фінансові доходи 909 642 1 167 30 302 104 71 196 358 
4 Інші доходи  31    55 142    
5 
 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)           

6 Адміністративні витрати 6582 6666 6850 6772 8162 3120 3229 3432 3764 4482 
7 Витрати на збут   48 88 200      
8 Інші операційні витрати 2735 2803 2304 3249 3459 3931 3388 2936 3350 3354 
9 Фінансові витрати 1040 959 973 539 914  33 37 55 4 

10 Інші витрати   1  36 1 96   5 
11 
 
 

Втрати від зміни вартості активів, 
які оцінюються за справедливою 
вартістю 

          

12 Матеріальні затрати 29 41 46 61 65 105 60 72 61 59 
13 Витрати на оплату праці 3246 3379 3523 3672 4726 1132 1279 1355 1792 2296 
14 Відрахування на соціальні заходи 1107 1204 1202 796 1017 388 433 471 371 459 
15 Амортизація 190 193 156 139 97 450 422 404 353 319 
16 Інші операційні витрати 4745 4652 4275 5441 5816 4976 4423 4066 4537 4703 
17 Чистий фінансовий результат           
 прибуток 37   73 118 19 179 148 571 372 
 збиток  10 79        
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Продовження додатка Е 

 КС “Вигода” КС “Самопоміч” (м. Броди) КС “Косівська” 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 
        7196 6841 7089   7956 8748 9383 

2 15223 16403 16934 17358 21281 6269 6932 13 172 284 6083 7062 20 1  
3 1317 462 149 539 432 128 18  39 275 213 508 341 477 876 
4 1     18  44 58 88 37    360 
5 
        2189 2674 2829   3800 4574 5849 

6 7484 7135 7560 8635 10459 3481 4069 3904 3349 3728 2575 2356 2751 2694 2869 
7   238 387 314           
8 7003 6099 5895 6006 6791 2915 2788 1377 1114 1100 3167 4651 976 1744 1368 
9 179 228 531 20   73 95 8 1      

10  3351 1253   115          
11 
 
 

               

12 65 57 117 108 113 97 116 109 125 95 67 83 65 67 77 
13 4132 3878 4243 5017 6211 1878 2311 2755 2593 2934 1876 1784 2081 2076 2170 
14 1454 1375 1468 1096 1358 693 832 990 563 627 515 411 434 396 444 
15 194 204 226 239 246 79 76 50 68 72 117 78 171 155 178 
16 8642 7710 7639 8568 9636 3649 3522 1377 1114 1100 3167 4651 976 1744 1368 
17                
 1875 51 1606 2849 4149 19    74 591 563 790 214 500 
       97 312 37       
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Продовження додатка Е 

 КС “Ощадність” КС “Азовська кредитна компанія” КС “Харківська каса взаємодопомоги” 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
1 
             5343 7325 8324 

2 9549 9856 10071 11925 12239 17061 12114 7717 11287 12124 8901 6968 570 330 1184 
3 201 161  125 757 1407 898 1212 1074 1398 717 158 37 62 234 
4      44 54 1    165 5   
5 
             1783 2143 2607 

6 3867 4280 6479 4665 6264 12031 10722 8432 9151 11278 5682 4672 3804 4709 5825 
7             142 254 254 
8 96 370 1290 5 546 5391 2731 1564 1337 937 4042 4772 1186 289 1187 
9 3281 3075 2284 2065 2042   1 24    93 258 16 

10        1 2 4      
11 
 
 

            49 14 415 

12 122 211 156 203 272 572 497 499 629 682 174 148 152 271 234 
13 2175 2350 2247 2828 3901 4104 3984 2837 3327 4436 2165 1711 1412 2007 2958 
14 792 825 858 732 963 1478 1412 1007 723 947 772 621 518 438 647 
15 101 118 135 133 152 525 420 372 321 273 256 237 332 290 290 
16 773 1146 4373 774 1522 10743 7140 5281 5488 5877 6357 6727 1186 289 5744 
17                
 2506 2292 15 4358 3472 1016   1847 1303    64  
       388 1068   172 2156 1060  147 
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Закінчення додатка Е 

 КС “Профспілкова скарбниця” КС “Актив” 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
1 
           

2 7668 6007 5252 6404 6955 8310 6664 5708 5426 5181 
3 362 664 312 86 137 108 197 60 241 167 
4 1       18 23 1 
5 
           

6 2607 2139 2973 3354 3956 1653 1807 2975 2985 4215 
7           
8 4617 2902 418 566 428 4227 5421 35 2042 4225 
9   1607 2321 2684   1428 9 5 
10  15      12   
11 
 
 

          

12 19 27 25 48 28 56 39 59 65 149 
13 1369 1234 1552 1880 2277 502 614 747 883 929 
14 490 454 426 401 482 181 169 230 165 184 
15 47 51 31 62 94 37 53 61 76 94 
16 5299 3275 1357 1529 1503 5104 6353 3010 3838 7084 
17           
 807 1615 528 204 20 2538  1336 639  
       367   3096 
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Додаток Ж 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ 

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Публікації у наукових фахових виданнях: 

1. Мохняк В. С. Аспекти вдосконалення обліку кредитних операцій у 

кредитних спілках/ В. С. Мохняк, О. А. Галань // Науковий вісник 

Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-

технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.14. – С. 168-175 

(0,41 друк. арк.) [Особистий внесок: запропоновано класифікацію кредитів з 

врахуванням специфіки діяльності кредитних спілок (0,20 друк. арк.)]. 

2. Мохняк В. С.Внутрішній аудит у кредитних спілках / В. І. Бачинський, 

В. С. Мохняк // Вісник Львівської комерційної академії [ред. кол. Башнянин 

Г. І., Апопій В. В., Вовчак О. Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської 

комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 26-29 (Серія економічна) (0,32 друк. 

арк.) [Особистий внесок: визначено основні завдання служби внутрішнього 

аудиту у кредитних спілках (0,16 друк. арк.)]. 

3. Мохняк В. С. Проблеми впровадження внутрішнього аудиту у 

кредитних спілках / В. С. Мохняк // Менеджмент та підприємництво в Україні: 

етапи становлення і проблеми розвитку : Вісник  Національного університету 

“Львівська політехніка” № 721, 2012. - С. 183-186 (0,37 друк. арк.). 

4. Мохняк В. С. Методика аудиту діяльності кредитних спілок в Україні / 

В. С. Мохняк, Л. М. Полякова // Менеджмент та підприємництво в Україні: 

етапи становлення і проблеми розвитку : Вісник  Національного університету 

“Львівська політехніка” № 722, 2012. - С. 159-163 (0,45 друк. арк.) [Особистий 

внесок: визначено основні елементи методики аудиту у кредитних спілках 

(0,23 друк. арк.)]. 

5. Мохняк В. С. Сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського 

обліку в кредитних спілках України / В. С. Мохняк // Економічний аналіз: зб. 

наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: 
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С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. –  Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр 

Тернопільського національного економічного університету “Економічна 

думка”, 2013. – Вип. 12. – Частина 4. – С. 227-331 (0,50 друк. арк.). 

6. Мохняк В. С. Облік у кредитних спілках / В. С. Мохняк // Менеджмент 

та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : Вісник  

Національного університету “Львівська політехніка” № 797, 2014. - С. 274-277 

(0,38 друк. арк.). 

7. Мохняк В. С. Фінансова звітність кредитних спілок. / В. С. Мохняк // 

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 

розвитку : Вісник  Національного університету “Львівська політехніка” № 898, 

2016. - С. 115-119 (0,58 друк. арк.). 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, публікації у 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз: 

8. Мохняк В. С. Організація системи внутрішнього контролю в 

кредитних спілках / В. С. Мохняк, В. І. Бачинський // БізнесІнформ, 2013.- № 1. 

- С. 258-261 (0,40 друк. арк.) [Особистий внесок: проаналізовано стан 

організації внутрішнього контролю у кредитних спілках (0,20 друк. арк.)]. 

9. Мохняк В. С. Теоретичні та законодавчо-нормативні засади організації 

контролю діяльності кредитних спілок в Україні. / В. С. Мохняк // 

БізнесІнформ, 2019.- № 3. - С. 343-349 (0,59 друк. арк.). 

Публікації за матеріалами конференцій: 

10. Мохняк В. С. Особливості обліку пайового капіталу у кредитних 

спілках / В. С. Мохняк, Л. М. Полякова // Тези доповідей 2-ї Науково-

практичної конференції “Обліково-аналітичне забезпечення системи 

менеджменту підприємства”, Львів, 2009. – С. 125-126 (0,15 друк. арк.) 

[Особистий внесок: запропоновано класифікацію пайових внесків членів 

кредитних спілок (0,10 друк. арк.)]. 

11. Мохняк В. С. Особливості організації обліку в кредитних спілках / 

В. С. Мохняк // Тези доповідей Наукової конференції аспірантів, пошукувачів 

та магістрів “Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”. – 



 
 

207

Львів, 2009. – С. 41-43 (0,12 друк. арк.). 

12. Мохняк В. С. Управлінський облік у кредитних спілках / 

В. І. Бачинський, В. С. Мохняк // Стан, проблеми та перспективи розвитку 

обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління: 

матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, ЛКА, 

2011. – С. 30-33 (0,14 друк. арк.) [Особистий внесок: запропоновано модель 

управлінського обліку у кредитних спілках (0,07 друк. арк.)]. 

13. Мохняк В. С. Актуальність внутрішнього аудиту у кредитних спілках / 

В. С. Мохняк, Л. М. Полякова // Сучасні проблеми економіки і менеджменту: 

Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2011. 

С. 489 (0,12 друк. арк.) [Особистий внесок: обґрунтовано доцільність 

запровадження внутрішнього аудиту у кредитних спілках (0,06 друк. арк.)]. 

14. Мохняк В. С. Організація обліку в кредитних спілках: напрями 

удосконалення / В. С. Мохняк // Шляхи удосконалення економічної діяльності 

країни: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 

2012. – С. 111-113 (0,14 друк. арк.). 

15. Мохняк В. С. Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в 

кредитних спілках / В. С. Мохняк // Матеріали ІІІ міжнародної науково-

практичної конференції “Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан 

та перспективи розвитку”, 3-4 жовтня 2013 р. – Вінниця, 2013. – Ч.3.- С. 81-83 

(0,09 друк. арк.). 

16. Мохняк В. С. Аналіз діяльності кредитних спілок / В. С. Мохняк // 

Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: 

матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 

2014. – С. 236-238 (0,11 друк. арк.). 

17. Мохняк В. С. Проблеми формування облікової політики у кредитних 

спілках/ В. С. Мохняк // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й 

аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції. – Львів, 2014. – С. 130-131 (0,07 друк. арк.). 

18. Мохняк В. С. Особливості запровадження міжнародних стандартів 



 
 

208

обліку та фінансової звітності у кредитних спілках України / В. С. Мохняк // 

Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: 

тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2015. 

– С. 168. (0,09 друк. арк.). 

19. Мохняк В. С. Проблеми фінансової звітності кредитних спілок / 

В. С. Мохняк // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку 

обліку, контролю та аналізу: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ. Івано-Франківськ, 

2015. – С. 98 (0,04 друк. арк.). 

20. Мохняк В. С. Сучасний стан кредитних спілок в Україні / 

В. С. Мохняк // Фінансово-економічний розвиток України в умовах 

трансформаційних перетворень: матеріали V всеукраїнської науково-

практичної конференції. Львів: ЛКА, 2015. – С. 22. (0,06 друк. арк.). 

21. Мохняк В. С. Проблеми фінансової звітності кредитних спілок / 

В. С. Мохняк // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту 

підприємства: матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції “, 

Львів, 2017. – С. 191 (0,07 друк. арк.). 

22. Мохняк В. С. Інформаційне забезпечення контролю діяльності 

кредитних спілок / В. С. Мохняк, Я. Наркевич // Управління якістю в освіті та 

промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Петра 

Столярчука. – Львів, 2017. – С. 109. (0,10 друк. арк.) [Особистий внесок: 

визначено інформаційні потреби під час контролю діяльності кредитних спілок 

(0,05 друк. арк.)]. 

23. Мохняк В. С. Елементи облікової політики кредитних спілок / 

В. С. Мохняк // Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і 

оподаткування у контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів 

глобалізації: матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 

Львів, 2018. – С. 209. (0,06 друк. арк.). 

 



 
 

209

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Бабіч І. І. Контроль власного капіталу і його роль в забезпеченні 

фінансової безпеки кредитної спілки / І. І. Бабіч, О. Ю. Шишута / Облік, 

економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнародний зб. наук. праць / [відп. 

ред. І. Б. Садовська]. - Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. - Вип. 4. - С. 10-14. 

2. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація. – 

Житомир. ЖІТІ, 1999. – 372с.  

3. Бачинський В. І. Актуальні питання теорії і практики 

внутрішньогосподарської (управлінської) звітності в кооперативних системах / 

В. І. Бачинський // Вісник національного університету водного господарства та 

природокористування. Економіка. - Рівне : РНУВГП, 2008. - Вип. 4(44). Ч. 2. - 

С. 22-28. 

4. Бачинський В.І. Внутрішній аудит у кредитних спілках / В.І. 

Бачинський, В.С. Мохняк // Вісник Львівської комерційної академії [ред. кол. 

Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво 

Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 26-29. – (Серія 

економічна). 

5. Бачинський В.І. Управлінський облік у кредитних спілках / 

В. І. Бачинський, В. С. Мохняк // Стан, проблеми та перспективи розвитку 

обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління : 

матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : 

Видавництво ЛКА, 2011. – С. 30-33. 

6. Безкоровний К. Торговельне рахівництво: (курс лекцій) / Кузьма 

Безкоровний. – Подєбради: Український Технічно-Господарський інститут 

позаочного навчання в Подєбрадах (Чехія), 1932-1933. – 201 с. 

7. Білянси Кооператив приналежних до Ревізійного союзу Українських 

Кооперативів у Львові. – Львів: Теорія, 1936. – 39с. 



 
 

210

8. Біляченко О.Л. Особливості контролю доходів кредитних спілок в 

Україні / О.Л. Біляченко, В.С. Здреник // Фінансовий простір, 2015. - № 2(18). – 

С. 152-158. 

9. Бродська І. І. Методично-організаційні аспекти формування 

облікової політики кредитною спілкою / І. І. Бродська // Економіст. - 2011. - № 

5. - С. 79-81. 

10. Васильченко О.М. Встановлення документальної обґрунтованості 

відображення фінансово-господарських операцій в обліку кредитної спілки / 

О.М. Васильченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 

2010. – Вип. 10. – С. 571-574. 

11. Вербовий М.В. Фінансово-кредитні інституції національно-

господарського руху в Західній Україні впродовж 1848-1938 рр.: автореф. дис. 

… канд. екон. наук: спец. 08.01.04. - К., 2005.- 19 с. 

12. Верига Ю.А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність : 

монографія / Ю.А. Верига, М.М. Орищенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 

180 с. 

13. Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного 

обладнання кредитних спілок, пов’язаного з наданням фінансових послуг: 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 03.06.2005 р. № 1422.  

14. Височан О. С. Інвентаризація: сутність, класифікація, принципи, 

функції та завдання / О. С. Височан, О. О. Височан // Науковий вісник 

Ужгородського національного університету: серія: Міжнародні економічні 

відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород: 

Гельветика, 2018. – Вип. 22 № Ч.1. – С. 48–52. 

15. Витанович І. Історія українського кооперативного руху: Із праць 

історико-філософської секції НТШ / І. Витанович. - Нью-Йорк : Товариство 

української кооперації, 1964. - 624 с. 



 
 

211

16. Войцехівський С.В. Бухгалтерський облік в кредитних спілках / С.В. 

Войцехівський. – К. : Міжнародний ін-т інноваційних наукових та освітніх 

технологій, 2004. – 320 с. 

17. Волкова О.Г. Система кредитної кооперації: стан та перспективи 

розвитку в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 / О.Г. Волкова ; 

Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2010. — 20 с. 

18. Волкова О. Г. Фінансові ресурси кредитних спілок України та 

джерела їх формування / В. П. Хомутенко, О.Г. Волкова // Фінанси України. –  

2008.  –  № 10. – С. 61-71. 

19. Воронко Р. М. Контроль у системі споживчої кооперації України: 

сучасний стан та перспективи розвитку: монографія / Р. М. Воронко. – Львів : 

Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 

448 с.  

20. Воськало Н.М. Облік і контроль власного капіталу в системі 

корпоративного управління / Н.М. Воськало. – Львівська комерційна академія, 

2012. – 21 с. 

21. Гавліч І. Роль страхових товариств “Дністра і Карпатії” у кредитному 

забезпеченні кооперативного руху Східної Галичини // Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія: історія. 2013. № 1 Ч. 2. С. 13–18. 

22. Гавриленко О.Ю. Розвиток послуг кредитної споживчої кооперації 

України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.Ю. Гавриленко ; Донец. 

нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган- Барановського. — Донецьк, 2007. — 

20 с. 

23. Гаркуша Ю. О. Особливості розвитку інститутів спільного 

інвестування в Україні / Ю. О. Гаркуша // Наукові праці Полтавської державної 

аграрної академії. Економічні науки. – Полтава: ПДАА, 2011. – Т. 2. - Вип. 3. – 

С. 321-325. 

24. Гедз М.Й. Особливості обліку та аудиту кредитно-депозитних 

операцій кредитних спілок / М.Й. Гедз, О.Д. Круподер // Вісник Університету 



 
 

212

банківської справи Національного банку України. – 2009. - № 3 (6). – С. 174-

177.  

25. Герасимович А. М. Аудит діяльності кредитної спілки /А.М. 

Герасимович, О. В. Кот, Н. А. Морозова-Герасимович // Аудитор України. - 

2013. - №4 (квітень). - С. 19-23. 

26. Герасимович С. Підручник до ведення книг в кооперативних, 

господарсько-торгівельних і споживчих спілках / Сильвестр Герасимович. – 

Львів: Накладом М. Заячківського, 1920. – 110с. 

27. Гончаренко В. В. Особливості та закономірності відродження та 

розвитку кредитних спілок в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Гончаренко // 

Офіц. сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: 

http://minfin.gov.ua/ control/uk/publish/article?art_id=59928&cat_id =57142. 

28. Гончаренко В.В. Становлення світової системи кредитної кооперації: 

теорія, методологія, практика: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / В.В. 

Гончаренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 35 с. 

29. Гончаренко О.О. Власний капітал кредитних спілок: особливості 

його формування, використання та обліку / О.О. Гончаренко, Г.М. Лютова // 

Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15). – С. 9-22.  

30. Гончаренко О.О. Облік доходів і витрат кредитних спілок та їх 

відображення у звітності / О.О. Гончаренко, Г.М. Лютова // Ефективна 

економіка: електронне наукове фахове видання академії муніципального 

управління: Електронний ресурс. – Код доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=88. 

31. Гончаренко О. О. Фінансові звіти кредитних спілок та особливості їх 

аналізу / О. О. Гончаренко, І. О. Дземішкевич // Фінансовий простір. - 2014. - № 

1. - С. 46-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_1_7. 

32. Горбачевський В. Курс бухгалтерії / Валеріан Горбачевський. – 

Мюнхен, 1946. – 115с. 



 
 

213

33. Гриценко О.І. Організація бухгалтерського обліку власного капіталу 

в кредитних спілках / О.І. Гриценко // Вісник Університету банківської справи 

НБУ. – 2010. – № 1 (7). – С. 225-228.  

34. Дадашев Б.А. Рейтингова оцінка кредитних спілок / Б.А. Дадашев, 

О.І. Гриценко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі. – 2011. -- № 4 (49). – С. 305-312. 

35. Дадашев Б.А. Фінансово-кредитне забезпечення підприємств 

споживчої кооперації за участю кредитних спілок / Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко 

// Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 

2010. -- № 3 (42). – С. 78-83. 

36. Демська Ю. В. Первинний облік резервів на підприємствах / Ю. В. 

Демська, Л. М. Пилипенко // Вісник Національного університету “Львівська 

політехніка”. – 2014. – № 794 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку. – С. 158–163. 

37. Дем’яненко М.Я., Чудовець В.В. Інвентаризація в системі 

бухгалтерського обліку / монографія / М.Я. Дем’яненко, В.В. Чудовець. – Київ: 

ННЦ “Інститут аграрної економіки”, 2008. – 267 с 

38. Дземішкевич І.О. Організаційно-методичне забезпечення 

формування та аналізу звітності кредитних спілок [Текст] : автореф. дис. ... 

канд. екон. наук : 08.00.09 / І.О. Дземішкевич; Держ. ВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана”. - Київ, 2017. – 21 с. 

39. Довідник члена кредитної спілки: кредитні та депозитні послуги 

кредитних спілок // А. Гамбург, І.О. Говорун, І.І. Вишневський та ін. – К.: АДС  

УМКЦентр, 2011. – 60 с. 

40. Документування в бухгалтерському обліку: процесний підхід : 

монографія / С.Ф. Легенчук, К.О. Вольська, О.В. Вакун. – Івано-Франківськ: 

Видавець Кушнір Г.М., 2016. – 228 с.  

41. Дослідження практики внутрішнього аудиту і внутрішнього 

контролю в Україні: опитування українських компаній і банків про стан 

внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю / Звіт Міжнародної фінансової 



 
 

214

корпорації Електронний ресурс. – Режим доступу: 

http://www.ey.com/UA/uk/Home. 

42. Духневич А.В. Кредитні спілки в Україні : історія та сучасність : 

навчальний посібник / А.В. Духневич ; Міністерство освіти і науки України, 

Волинський національний університет імені Лесі Українки. - Луцьк : РВВ 

Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 234 с. 

43. Духневич А. В. равове становище кредитних спілок в Україні : 

монографія / А.В. Духневич. – Луцьк : Волинський національний університет 

ім. Л. Українки, 2008. – 179 с. 

44. Жук В.М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь 

на виклики сучасності / В.М. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 

8-9. – С. 14-23.  

45. Загородній А. Інтегрована звітність підприємства як елемент 

взаємовідносин з групами економічного впливу (стейкхолдерами) / Анатолій 

Загородній, Галина Партин // Трансформаційні перетворення обліково-

аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів : 

зб. матеріалів IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 листоп. 2016 р. / М-во 

освіти і науки України, М-во фінансів України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. 

Вадима Гетьмана” [та ін.] ; [редкол.: М. І. Бондар (голова) та ін.]. – Київ : 

КНЕУ, 2016. – С. 47–49. 

46. Загородній А.Г. Ризики аудиторської діяльності: методика виявлення 

й оцінювання : монографія / А.Г. Загородній, Л.М. Пилипенко. – Львів: ЗУКЦ, 

2010. – 210 с. 

47. Закон Австро-Угорської імперії “Про ревізію заробкових і 

господарських спілок” від 10 червня 1903 р. // Вісник законів державних – 

ч.133. 

48. Зубатенко М.М. Кредитна спілка як учасник відносин у сфері 

господарювання / О.М. Зубатенко // Економіка та право. – 2009. – № 1. – С. 30-

34. 



 
 

215

49. Іваненко О. Методичні аспекти обліку продуктивних активів 

кредитної спілки / О.Іваненко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – 

С. 32-38.  

50. Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій  кредитних спілок: : 

автореф. дис.. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит / О.І. Іваненко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2011. – 20 с. 

51. Івасюк І. Банкова справа: бланки по операціях, рахівництву та 

діловодству / Іван Івасюк. - Подєбради, 1925. – 205с. 

52. Івасюк І. Рахівництво кооперативних товариств / Іван Івасюк. – 

“Подєбради”:  Українська господарська академія, 1924. – 154с. 

53. Івасюк І. Рахівництво кредитових товариств / Іван Івасюк . – 

Подєбради: Видавниче товариство при Українській Господарській Академії в Ч. 

– С.Р., 1924. – 91с. 

54. Івасюк І. Рахівництво кредитових товариств: форми рахівничих книг 

Ощадно-Позичкового Товариства, збірник задач для вправ по рахівництву 

кредитів кооперативів / І. Івасюк. –Побэдради: Видавниче товариство при 

Українській Господарській Академії в Ч. – С.Р., 1924. 

55. Ільченко-Сюйва Л. В. Державне регулювання діяльності кредитних 

спілок в умовах геоекономічних трансформацій [Електронний ресурс] / Л. В. 

Ільченко-Сюйва // Теорія та практика держ. упр. - 2009. - Вип. 3. - С. 424-432. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2009_3_64.pdf. 

56. Інформація про стан і розвиток кредитних установ України за 2008-

2017 роки [Електронний ресурс] // Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сфер ринків фінансових послуг. – Режим доступу: 

https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-kredytnykh-ustanov-

Ukrainy.html. 

57. Каменська Т.О. Внутрішній аудит: методологія та організація: 

автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит / Т. О. Каменська; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2011. – 

40 с. 



 
 

216

58. Каменська Т.О. Внутрішній контроль і аудит в управлінні: практ 

посіб. / Т. О. Камінська, О.Ю. Редько; Наук. шк.. аудиту, Нац. Центр Обліку і 

Аудиту. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2015. – 375 с. 

59. Коваленко В. В. Оцінювання надійності банківських та 

небанківських фінансових установ / В. В. Коваленко // Інфраструктура ринку. – 

2017. – Вип. 8. – С. 145-152. 

60. Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концептуальные основы / 

В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 720 с. 

61. Ковалів В.М. Кредитна кооперація в Україні: історичні аспекти 

становлення, важливість та сучасний стан функціонування / В.М. Ковалів, І.І. 

Грубінка // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2011. – 

№ 2. – С. 172-178. 

62. Козинець П. Кредитна кооперація: чи потрібна вона сьогодні Україні. 

Доповідь президента НАКСУ на Других всеукраїнських громадських слуханнях 

“Україна напередодні всесвітнього року кооперативів” 15 грудня 2011 р. Київ, 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.coop-union.orgua/wp-

coritent/uploads/DopovidSluhannya_Kozinetc.pdl. 

63. Коломоєць Т. О. Адміністративно-правове регулювання порядку 

створення і діяльності кредитних спілок в Україні : монографія / 

Т. О. Коломоєць, А. А. Довгополик; Державний вищий навчальний заклад 

“Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України. - 

Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – 305 с. 

64. Комаринська З. Українські банки Львова в авангарді руху ощадності 

// Вісник Національного банку України. 2007. № 5. С. 50–53. 

65. Кормош Т. Практичний підручник для товариств задаткових, 

основаних на підставі закону з дня 9/ІV. 1873 / Теофіль Кормош. – Перемишль, 

1895. – 292с. 

66. Кормош Т. Практичний підручник для товариств задаткових 

(основаних на підставі закону з 9.04.1873р.) / Т. Кармош, - Перемишль, 1912. – 

608 с. 



 
 

217

67. Корягін М.В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської 

звітності [Текст]: монографія / М.В. Корягін, П.О. Куцик. – Київ: Інтерсервіс, 

2016. – 276 с.  

68. Корягін М. В. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського 

обліку : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик; Укоопспілка, Львів. комерц. 

акад. - Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 234 c. 

69. Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним 

потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія та організація: монографія 

/ Р.О. Костирко. – Луганськ : СНУ, 2010. – 727 с. 

70. Коцовська Р.Р.  Фінансова підтримка кредитними спілками малого 

бізнесу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Р.Р. Коцовська; Терноп. 

акад. нар. гос-ва. – Т., 2004. – 20 с. 

71. Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, 

функціонування, регулювання та розвитку : монографія / П. О. Куцик, О. І. 

Ковтун, Г. І. Башнянин. - Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 583 с. 

72. Куцик П.О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в 

корпоративному управлінні: монографія / П. О. Куцик ; Львів. торг.-екон. ун-т. 

- Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2017. – 407 с. 

73. Левицький К. Порадник торговельний / К.Левицький, І.Петрушевич. 

– Львів: Друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка. Коштом і заходом 

Товариства “Просвіта”, 1905. – 84с. 

74. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до 

метатеорії: монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 336 с.  

75. Леоненко П. М. Кредитна політика державного земельного банку 

Другої Речі Посполитої в Західній Україні // Фінанси України. 2007. № 3. С. 

140-149. 

76. Лепкий Я.О. Порадникъ писарський / Я.О. Лепкий. – Львовъ: изд. 

Общ-ва им. Михаила Качковского, 1909. – 64с. 

77. Лисюк О.М. Організаційні принципи бухгалтерського обліку у 

кредитних спілках / О.М. Лисюк, М.С. Федорець // Торгівля і ринок України: 



 
 

218

збірник наукових праць Донецького національного університету економіки і 

торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2007. – Вип. 23.Т.2. – С. 344-

349. 

78. Люта О.В. Форми фінансово-кредитної підтримки підприємства в 

Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.В. Люта ; Укр. акад. банк. 

справи. – Суми, 2001. – 19 с. 

79. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, 

перспективи розвитку : Монографія / Н.М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 

548 с. 

80. Марочко В. І. Українська селянська кооперація: Історико- 

теоретичний аспект (1861-1929 рр.) / В. І. Марочко ; Нац. акад. наук України, Ін 

-т історії України. - К. : [б.в.], 1995. – 224 с. 

81. Маценко Л.Ф. Бухгалтерський облік та контроль фактів 

господарського життя з невизначеними наслідками: автореф. дис.. … канд. 

екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Л.Ф. 

Маценко. – Житомирський державний технологічний університет, 2012. – 20 с. 

82. Медвідь Л. Г. Організаційно-методичні аспекти внутрішнього 

контролю діяльності торговельних підприємств у конкурентному середовищі / 

Л. Г. Медвідь, Д. О. Харинович-Яворська // Ефективна економіка. – 2014. – № 

11. 

83. Мєшко О.І. Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: 

методика та організація: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / О.І. Мєшко ; 

Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2008. – 

21 с. 

84. Методика формування та списання небанківськими фінансовими 

установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами 

кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними 

цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою 

дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, 

включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії: 



 
 

219

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 01.03.2011 р. № 111.  

85. Методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку 

кредитною спілкою та об’єднаною кредитною спілкою: Розпорядження 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 

18.12.2003 р. № 171. 

86. Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової 

звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних стандартів аудиту: 

Рішення Аудиторської палати України від 01.11.2012 р. № 260/6. 

87. Методичні рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту 

фінансових установ: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг від 27.09.2005 р. № 4660. 

88. Микитюк П. П. Аналіз результатів діяльності підприємств на основі 

кореляційно-регресійного методу / П. П. Микитюк, Т. Р. Фецович // Вісник 

Львівської комерційної академії. - Львів : Видавництво ЛКА, 2014. – Вип. 44. – 

С. 105-111 (Серія економічна). 

89. Міжнародний стандарт аудиту 315 “Ідентифікація та оцінювання 

ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його 

середовища”. 

90. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 “Фінансові 

інструменти: подання”. 

91. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: 

Видання 2006 року / пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. 

Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куликов. – К.: ТОВ “ІАМЦ АУ 

“СТАТУС”, 2006 р. – 1152 с. 

92. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг: Видання 2016-2017 років. Частина 1 / 

Пер. з англ. мови О.Л. Ольховікова, М.К. Шульман. – К.: Видавництво 

“Фенікс”, 2018. – 1142 с. 



 
 

220

93. Міжнародний стандарт фінансової звітності 9 “Фінансові 

інструменти”. 

94. Мохняк В.С. Аналіз діяльності кредитних спілок. – Стан і 

перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІІІ 

міжнародної науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 

236-238. 

95. Мохняк В.С., Полякова Л.М. Актуальність внутрішнього аудиту у 

кредитних спілках – Сучасні проблеми економіки і менеджменту: Тези 

доповідей міжнародної науково-практичної  конференції. Львів, 2011. – С. 489. 

96. Мохняк В.С. Аспекти вдосконалення обліку кредитних операцій у 

кредитних спілках/ В.С. Мохняк, О.А. Галань // Науковий вісник Національного 

лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – 

Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.14. – С. 168-175. 

97. Мохняк В.С. Елементи облікової політики кредитних спілок / 

Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у 

контексті Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали 

VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2018. – С. 209. 

98. Мохняк В.С. Наркевич Я. Інформаційне забезпечення контролю 

діяльності кредитних спілок. / Управління якістю в освіті та промисловості: 

досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції пам’яті професора Петра Столярчука. – Львів, 2017. – 

С. 109. 

99. Мохняк В. С. Методика аудиту діяльності кредитних спілок в 

Україні / В. С. Мохняк, Л. М. Полякова // Менеджмент та підприємництво в 

Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : Вісник  Національного 

університету “Львівська політехніка” № 722, 2012. – С. 159-163. 

100. Мохняк В.С. Облік у кредитних спілках / В.С. Мохняк // 

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 

розвитку : Вісник  Національного університету “Львівська політехніка” № 797, 

2014. – С. 274-277. 



 
 

221

101. Мохняк В.С. Організація системи внутрішнього контролю в 

кредитних спілках / В.С. Мохняк, В.І. Бачинський // БізнесІнформ, 2013.- № 1. – 

С. 258-261. 

102. Мохняк В.С. Особливості організації обліку в кредитних спілках. – 

Тези доповідей Наукової конференції аспірантів, пошукувачів та магістрів 

“Проблеми обліку, контролю та аналізу в економіці України”. – Львів, 2009. – 

С. 41-43 

103. Мохняк В.С. Організація обліку в кредитних спілках: напрями 

удосконалення. – Шляхи удосконалення економічної діяльності країни: 

Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2012. – 

С. 111-113. 

104. Мохняк В.С. Особливості запровадження міжнародних стандартів 

обліку та фінансової звітності у кредитних спілках України / Управління якістю 

в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 2015. – С. 168. 

105. Мохняк В.С. Полякова Л.М. Особливості обліку пайового капіталу у 

кредитних спілках. – Тези доповідей 2-ї Науково-практичної конференції 

“Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства”, 

Львів, 2009. – С. 125-126. 

106. Мохняк В. С. Проблеми впровадження внутрішнього аудиту у 

кредитних спілках / В. С. Мохняк // Менеджмент та підприємництво в Україні: 

етапи становлення і проблеми розвитку : Вісник  Національного університету 

“Львівська політехніка” № 721, 2012. – С. 183-186. 

107. Мохняк В.С. Проблеми фінансової звітності кредитних спілок / 

Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю 

та аналізу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 20-річчя 

кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ. Івано-Франківськ, 2015. – С. 98 

108. Мохняк В.С. Проблеми фінансової звітності кредитних спілок / 

Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства: 



 
 

222

матеріали ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції “, Львів, 2017. – 

С. 191. 

109. Мохняк В.С. Проблеми формування облікової політики у кредитних 

спілках. – Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, 

проблеми та перспективи розвитку: матеріали VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції. – Львів, 2014. – С. 130-131. 

110. Мохняк В.С. Стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку в 

кредитних спілках. – Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної 

конференції “Облік, контроль та аналіз на підприємствах АПК: стан та 

перспективи розвитку”, 3-4 жовтня 2013 р. – Вінниця, 2013. – Ч.3.- С. 81-83. 

111. Мохняк В.С. Сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського 

обліку в кредитних спілках України / В.С. Мохняк // Економічний аналіз: зб. 

наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: 

С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. –  Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр 

Тернопільського національного економічного університету “Економічна 

думка”, 2013. – Вип. 12. – Частина 4. – С. 227-331. 

112. Мохняк В.С. Фінансова звітність кредитних спілок. / В.С. Мохняк // 

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми 

розвитку : Вісник  Національного університету “Львівська політехніка” № 898, 

2016. – С. 115-119. 

113. Негребецька Л.А. Економіко-математичне моделювання діяльності 

кредитних спілок: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Л.А. Негребецька; 

Міжнар. наук.-навч. центр ЮНЕСКО інформ. технологій та систем НАН 

України та М-ва освіти і науки України. – К., 2002. – 18 с. 

114. Немченко В.В. Практичний курс внутрішнього аудиту: підручник / 

В.В. Немченко, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко. За ред. Немченко В.В. – К.: 

Центр учбової літератури, 2008. – 240 с. 

115. Нестеренко О. О. Адаптація методологічних положень верифікації 

інтегрованої звітності до європейських вимог / О.О. Нестеренко // Східна 

Європа: економіка, бізнес та управління : елект. наук. фахове видання. – 



 
 

223

Дніпро: ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури”, 2018. – № 2. – с. 245-253. 

116. Нестеренко О. О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, 

практика: монографія / О. О. Нестеренко ; Харків. держ. ун-т харчування та 

торгівлі. - Харків : Іванченко І. С., 2018. – 409 с. 

117. Нестеренко О.О. Удосконалення облікової політики для цілей 

складання інтегрованої звітності в інформаційній системі підприємства / О.О. 

Нестеренко // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв : МНУ 

ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – № 22. – с. 972-979. 

118. Нестерович В. Упрощене книговодство і податки: Практичний 

підручник / Володимир Нестерович. – Львів: Союз українських Купців і 

Промисловців, 1935. – 128 с. 

119. Новаківський М. Спілки для ощадності і позичок (системи 

Райффайзена). – Львів: Коштом і заходом Товариства “Просвіта”. Зъ друкарні 

Наукового Товариства імени Шевченка. Під зарадом К. Беднарського, 1900. – 

34 с. 

120. Облік і аудит : термінологічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. 

Вознюк, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко; Нац. ун-т “Львів. Політехніка”. – 2-ге 

вид., доопрац. та доповн. – Л. : Вид.-во Львів. політехніки, 2012. – 630 c. 

121. Озеран В. О. Контроль у системі управління діяльністю підприємств 

/ В. О. Озеран, М. Ю. Чік // Вісник Національного ун-ту “Львівська 

політехніка”. – 2012. – № 722. – С. 172-176. 

122. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют. Національний банк 

України: веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency 

?period=daily. 

123. Офіційний сайт Кредитної спілки “Агро-Кредит” [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.agro-kredit.naksu.org. 

124. Офіційний сайт Кредитної спілки “Азовська кредитна компанія” 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.akk-

kredit.com.ua/. 



 
 

224

125. Офіційний сайт Кредитної спілки “Актив” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://ksa.com.ua/about. 

126. Офіційний сайт Кредитної спілки “Анісія” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://anisia.lviv.ua/. 

127. Офіційний сайт Кредитної спілки “Берегиня” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.berehynia.naksu.org. 

128. Офіційний сайт Кредитної спілки “Бескид” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://ks-beskid.at.ua/. 

129. Офіційний сайт Кредитної спілки “Благо” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.blago.naksu.org/. 

130. Офіційний сайт Кредитної спілки “Бойківщина” [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.boykivschina.com.ua/. 

131. Офіційний сайт Кредитної спілки “Вигода” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://vygoda.com.ua/main.html. 

132. Офіційний сайт Кредитної спілки “Відродження” [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://vidrodzenia.naksu.org/. 

133. Офіційний сайт Кредитної спілки “Взаємопоміч” [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.vzayemopomich.naksu.org. 

134. Офіційний сайт Кредитної спілки “Володар” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://ksvolodar.com. 

135. Офіційний сайт Кредитної спілки “Галицьке кредитне товариство” 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://gkt.lviv.ua/. 

136. Офіційний сайт Кредитної спілки “Гетьман” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://getman.naksu.org. 

137. Офіційний сайт Кредитної спілки “Допомога” (м. Бережани) 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ksd.naksu.org. 

138. Офіційний сайт Кредитної спілки “Едельвейс” (м. Виноградів) 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.edelvejs.naksu.org. 



 
 

225

139. Офіційний сайт Кредитної спілки “Єднання” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.yednannya.lviv.ua/. 

140. Офіційний сайт Кредитної спілки “Єдність” (м. Херсон) 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kse.ks.ua/. 

141. Офіційний сайт Кредитної спілки “Косівська” [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: https://ksk.if.ua/. 

142. Офіційний сайт Кредитної спілки “Львів” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.spilka.lviv.ua. 

143. Офіційний сайт Кредитної спілки “Народна воля (Чергнігів)” 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.narodna-

volya.naksu.org. 

144. Офіційний сайт Кредитної спілки “Нафтогазкредит” [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ngk.naksu.org. 

145. Офіційний сайт Кредитної спілки “Ощадність” [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: http://oshchadnist.naksu.org/index.php?id=25. 

146. Офіційний сайт Кредитної спілки “Прикарпаття” [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.prykarpattya.naksu.org. 

147. Офіційний сайт Кредитної спілки “Профспілкова скарбниця” 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://ksps.com.ua/. 

148. Офіційний сайт Кредитної спілки “Самопоміч” (м. Броди) 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://samopomich.com.ua/. 

149. Офіційний сайт Кредитної спілки “Скарбниця” [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: http://www.ksscarb.naksu.org. 

150. Офіційний сайт Кредитної спілки “Снятинська кредитна спілка” 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.snyatynska.naksu.org. 

151. Офіційний сайт Кредитної спілки “Сяйво Карпат” [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.karpatia.naksu.org. 

152. Офіційний сайт Кредитної спілки “Теребовля” [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: http://terebovlya.naksu.org. 



 
 

226

153. Офіційний сайт Кредитної спілки “Форт” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://fort.naksu.org/index.php?id=25. 

154. Офіційний сайт Кредитної спілки “Харківська каса взаємодопомоги” 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://hkvd.com.ua/. 

155. Офіційний сайт Кредитної спілки “Центральна” (м. Дніпро) 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.cuc.naksu.org. 

156. Офіційний сайт Кредитної спілки “Чернівці” [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.chernivtsy.naksu.org. 

157. Офіційний сайт Об’єднаної кредитної спілки НАКСУ [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.oks.naksu.org. 

158. Павлюк М. Порадник у книговодстві кредитових кооперативів / 

Мануїл Павлюк. – Львів: РСУК, 1930, – ч.1. – 78с. 

159. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Введение в теорію бухгалтерського учета. 

– М.: Финансы, 1979. – 304. 

160. Пантелеймоненко А.О. Становлення і розвиток кооперативних 

організацій аграрного сектору України (друга половина XIX - початок XXI ст.): 

автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.01 / А.О. Пантелеймоненко ; Держ. вищ. 

навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана”. – К., 2009. – 36 с. 

161. Пантелєєв В.П. Внутрішній аудит: навч. посіб. / В.П. Пантелєєв, 

М.Д. Корінько. За ред. проф. В.О. Шевчука. – К.: ДАСОА Держкомстату 

України, 2006. – 247 с. 

162. Пантелеєв В.П. Концепція внутрішньогосподарського контролю 

діяльності підприємств: методологія, організація, розвиток: автореф. дис... д-ра 

екон. наук: 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / В.П. Пантелеєв; 

Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 

2009. – 40 с. 

163. Партин Г. О. Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі 

формування інтегрованої звітності підприємства / Г. О. Партин, А. Г. 

Загородній // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. 

Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і 



 
 

227

проблеми розвитку : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2017. – № 862. – С. 204-210. 

164. Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки 

[Електронний ресурс]: Розпорядження Держфінпослуг № 116 від 11.11.2003 р. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/z1078-03. 

165. Перелік кредитних спілок, внесених до Державного реєстру 

фінансових установ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kis.nfp.gov.ua/. 

166. Петренко Н. І. Використання аналітичних процедур в аудиті 

операцій із зареєстрованим капіталом [Електронний ресурс] / Н. І. Петренко // 

Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове 

видання Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського. – 2015. – Вип. 7. – Режим доступу: http://global- 

national.in.ua/archive/7-2015/178.pdf. 

167. Підручник для заробково-господарських стоваришень / Уложив Т. 

Кармош. – Перемишль, 1912. – 608 с. 

168. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 

і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства 

Фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. 

169. Пилипенко Л.М. Балансові теорії: еволюційно-змістові та структурні 

аспекти / Л.М. Пилипенко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи 

становлення і проблеми розвитку: Вісник Національного університету 

“Львівська політехніка”. – 2012. – № 722. – С. 305-310. 

170. Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського 

обліку: теорія, методологія, організація: автореф. дис. … доктора екон. наук: 

спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.І.Пилипенко. – 

Житомирський державний технологічний університет, 2010. – 40 с.  

171. Пилипенко Л.М. Розвиток концепцій побудови системи публічної 

звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки : монографія / Л.М. 

Пилипенко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 336 с. 



 
 

228

172. Пилипенко Л.М. Система публічної звітності корпорацій в умовах 

постіндустріальної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Л.М. 

Пилипенко; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та 

аудиту. – Київ, 2016. – 40 с. 

173. Пожар А. А. Економічні та організаційні особливості розвитку 

кредитної кооперації в Україні: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04. Полтав. 

ун-т спожив. кооперації України. – Полтава, 2007. – 19 с. 

174. Пожар А.А. Фінансові аспекти функціонування кредитних спілок / 

А.А. Пожар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: 

Збірник наукових праць Української академії банківської справи Національного 

банку України. – Суми, 2007. – Т. 20. – С. 335-343. 

175. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ 

Міністерства фінансів України № 879 від 02.09.2014 р. 

176. Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості 

системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок: 

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 16.01.2004 р. № 7.  

177. Порадник писарський: Підручник для писарів громадських / 

Уложили К. Левицький і Д. Савчак. – Львів: “Свобода”, 1899. – 66с. 

178. Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та 

об’єднаними кредитними спілками до Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України: Розпорядження Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України від 25.12.2003 р. № 177.  

179. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16 липня 1999 року N 996-XIV. 

180. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення 

бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об’єднанню кредитною спілкою: 

Розпорядження Держфінпослуг від 18.12.2003 р. № 171 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/774html?&tx_ttnews[pointer]=150&c 

Hash=6865efeOc2.  



 
 

229

181. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення 

аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту: Рішення Аудиторської палати України від 01.11.2012 № 

260/6. 

182. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-

ІІІ. 

183. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III. 

184. Прудніков А. О. Особливості організації моніторингу у кредитних 

спілках України / А. О. Прудніков, Л. А. Пруднікова // Вісник 

Севастопольського НТУ: збірник наукових праць. Вип. 109/2010. Серія: 

Економіка і фінанси. – Севастополь, 2010. –С. 144-147. 

185. Редченко К.І. Місце і роль контролю в управлінні розвитком 

підприємства / К.І. Редченко, Р.М. Воронко. // Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 2 (26). – С. 280-295. 

186. Редько О.Ю. Методологія та організація професійного аудиту в 

Україні. Стан та перспективи розвитку: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 

– бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.Ю. Редько; Держ. ком. статистики 

України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2009. – 40 с. 

187. Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика: Пер. с фр./Под 

ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с. 

188. Розвиток фінансового ринку України в умовах європейської 

інтеграції: проблеми та перспективи: колективна монографія / ред. В. Г. 

Баранова, О. М. Гончаренко. – Харків: “Діса плюс”, 2019. – 370 с. 

189. Рудая М. І. Основні засади оптимізації державного регулювання 

діяльності кредитних спілок [Електронний ресурс] / М. І. Рудая // Зб. наук. пр. 

Нац. ун-ту держ. податк. служби України. - 2012. - № 2. - С. 205-215. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2012_2_24.pdf. 



 
 

230

190. Рудницький В. С. Процедури моделювання і прийняття рішень в 

процесі аудиту: монографія / В. С. Рудницький, О. М. Бунда; Укоопспілка, 

Львів. комерц. акад. - Львів : Видавництво ЛКА, 2009. - 208 с. 

191. Руська Р. В. Моделювання функціонування кредитних спілок в 

умовах економічної нестійкості: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Р. 

В. Руська ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. 

192. Руська Р. В. Теоретична постановка економіко-математичної моделі 

діяльності кредитної спілки / Руська Р. В., Іващук О. Т., Пласконь С. А. // 

Науковий вісник НЛТУ України : Збірник науково-технічних праць. – Львів : 

РВВ НЛТУ України. – 2010. – Випуск 20.14. – С.239-244. 

193. Руська Р. В. Управління кредитною спілкою за допомогою 

імітаційного моделювання / Руська Р. В., Іващук О. Т., Пласконь С. А. // 

Наукові записки. Серія “Економіка”. – Острог : НУ “Острозька академія”, 2010 

– Випуск 15. – С. 496-501. 

194. Садовська І.Б. Розвиток теорії, методології і практики управлінського 

обліку: інституціонально-інжинірингові аспекти [Текст] : автореф. дис. ... д-ра 

екон. наук : 08.00.09 / Садовська Ірина Борисівна ; Нац. акад. аграр. наук 

України, Нац. наук. центр “Ін-т аграр. економіки”. – Київ, 2018. – 39 с. 

195. Славова Н.О. Кредитні спілки: поняття, класифікація, загальна 

характеристика / Н.О. Славова // Вісник господарського судочинства. – 2007. – 

№ 5. – С. 147-150. 

196. Статистична інформації по показниках кредитних спілок світу // 

Бюлетень кредитних спілок України. – 2015. – № 3 (61). – с. 5-8. 

197. Степанова А.А. Пріоритетні напрямки розвитку системи кредитних 

спілок в Україні / А.А. Степанова // Фінансова система України. Збірник 

наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету 

“Острозька академія”, 2008. – Випуск 10.  Ч.3. – С. 202-211. 

198. Степанова А.А. Суперечності та перспективи розвитку кредитних 

спілок в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / А.А. Степанова ; 

Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2009. – 20 с. 



 
 

231

199. Стернюк І. Підручник торговельно-кооперативного книговодства з 

34 взорами / Іван Стернюк. – Львів: Друкарня Ставропігійсього Інституту; 

наклад автора, 1926. – 64с. 

200. Стефчик Ф. Підручник для спілок ощадності і позичкової системи Ф. 

Райфайзена. – Львів, 1900. – 330с. 

201. Стоянов Г.С.  Удосконалення механізму розвитку кредитних спілок 

України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Стоянов Герман 

Сергійович ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2016. – 20 с. 

202. Терещенко Г. М. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні 

[Електронний ресурс] / Г. М. Терещенко. – Режим доступу: 

http://firearticles.com/kredytnyi-rynok/12-perspektivi-rozvitku-kreditnix-spilok-v-

ukrayini- tereshhenko-g-m.html. 

203. Ткачук В. Ю. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України : 

автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / В. Ю. Ткачук; ДВНЗ “Київ. нац. 

екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – К., 2013. – 19 c. 

204. Туган-Барановський М. І. Райфайзенські принципи / М. І. Туган- 

Барановський // Кооперативна республіка. – 1928. – Ч. 10-11 (жовтень- 

листопад). – С. 469-474; Ч. 12 (грудень). – С. 521-524. 

205. Фарат О.В. Вдосконалення організаційно-економічного механізму 

функціонування кредитних спілок в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 

08.02.03 / О.В. Фарат ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Л., 2001. – 20 с. 

206. Федорець М.С. Бухгалтерський облік у кредитних спілках: 

організація і методика: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – 

бухгалтерський облік, аналіз та аудит / М.С. Федорець. – ННЦ “Інститут 

аграрної економіки” Української академії аграрних наук (Київ), 2009. – 19 с.  

207. Федорець М.С. Кооперативні принципи в організації 

бухгалтерського обліку кредитних спілок /М.С. Федорець // Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і перспективи розвитку. Вісник 

Національного університету “Львівська політехніка”. – 2007. – № 577. – С. 394-

399.  



 
 

232

208. Федорець М.С. Напрямки удосконалення обліку розрахунків за 

короткостроковими депозитами членів кредитних спілок / М.С. Федорець // 

Торгівля і ринок України. – 2011. – Вип. 31. – Т. 2. – С. 325-330.  

209. Феньо Н. Досвід організації документального забезпечення 

українських кредитних товариств у першій половині ХХ століття / Н. Феньо // 

Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 345-348.  

210. Філозоп О.В. Розвиток внутрішнього аудиту в Україні: організація і 

методика: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 – бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит / О.В. Філозоп; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2010. 

– 20 с. 

211. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета: пер. с англ. / 

Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда; под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и 

статистика, 2000. – 576 с. 

212. Хомутенко А. В. Концепція розвитку фінансового контролю за 

діяльністю небанківських фінансових установ України / А. В. Хомутенко // 

Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська 

асоціація молодих науковців. – Одеса, 2010. – №13 (114). – С. 22-30. 

213. Хомутенко А. В. Кредитна кооперація України: сучасний стан та 

перспективи розбудови: монографія / А. В. Хомутенко, В. П. Хомутенко, В. В 

Немченко, О. Г. Волкова. – Одеса: Друк Південь. – 2010. – 346 с. 

214. Хомутенко А. В. Система фінансового контролю за діяльністю 

небанківських неприбуткових фінансових установ України : монографія /А. В. 

Хомутенко. - Одеса : Друк, 2009. – 188 с. 

215. Хомутенко А.В. Фінансовий контроль небанківських неприбуткових 

фінансових установ України: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.08 – 

гроші, фінанси і кредит / А.В. Хомутенко; Одеський держ. економічний ун-т. – 

Одеса, 2010. – 24 с. 

216. Чистякова Л.І. Власний капітал у кредитних спілках: філософський, 

організаційний та обліковий аспект / Л.І. Чистякова // Наукові праці ДонНТУ. 

Серія економічна. – 2009. – Вип. 36-2. – С. 199-202.  



 
 

233

217. Швець Н. Р. Кредитні спілки в структурі фінансового посередництва  

/ Н. Р. Швець, О. М. Осадець // Журнал “Науковий огляд”. – 2015. – № 8 (18). - 

С. 56-64.  

218.  Швець В.Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів 

господарювання в Україні: монографія / В.Є. Швець. – Львів: Видавничий 

центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с. 

219. Швець Н. Р. Підвищення соціальної ефективності функціонування 

кредитних спілок України [Електронний ресурс] / Н. Р. Швець, О. М. Осадець // 

Вісник Університету банківської справи. - 2017. - № 2. - С. 80–87. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2017_2_15. 

220. Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з 

перехідною економікою (проблеми теорії, організації, методології): монографія 

/ В.О. Шевчук. – К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – 371 с. 

221. Шишута О. Ю. Актуальність і перспективи організації громадського 

контролю діяльності кредитних спілок в Україні / О. Ю. Шишута // Економічні 

науки : зб. наук. праць Луцького національного технічного університету / [відп. 

ред. д.е.н., проф. З. В. Герасимчук]. – Луцьк, 2015. – Вип. 12 (48). – С. 237-247 

(Серія “Економічна теорія та економічна історія”). 

222. Шишута О.Ю. Звітність товариств взаємного кредиту: історико-

економічний аспект / О.Ю. Шишута // Збірник наук. праць Луцького 

державного технічного університету: Економічні науки. Серія “Облік і 

фінанси”. – 2007. – Вип. 4 (16). – Ч. 2. – С. 206-214. 

223. Шишута О.Ю. Контроль діяльності кредитних спілок: дис. канд. ек. 

наук: 08.00.09 / О.Ю. Шишута;. Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. 

комерц. акад. – Львів, 2016. – 267 c. 

224. Шишута О. Ю. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку і 

контролю в кредитних кооперативах кінця ХІХ - початку ХХ століть / О. Ю. 

Шишута // Вісник Сумського національного аграрного університету: Науково-

методичний журнал / [відп. ред. д.е.н. В. А. Борисова]. – Суми, 2012. – № 2 (33). 

– С. 258-262 (Серія “Фінанси і кредит”). 



 
 

234

225. Шишута О. Ю. Оптимізація внутрішнього контролю кредитних 

спілок / О. Ю. Шишута // Розвиток облікової і фінансової складових 

економічної науки та практики : збірник матеріалів VIII Міжнародної наук. – 

практ. конф., 26-27 вересня 2013 р. / [відп. за вип. Б. В. Мельничук]. – К. : ННЦ 

“ІАЕ”, 2013. – С. 578-583. 

226. Щирба М. Суттєвість інформації в фінансовій звітності та її вплив на 

економічні рішення користувачів. / М. Щирба // Економічний аналіз. Збірник 

наукових праць Тернопільського національного економічного університету. – 

2010. – Вип. 7. – С. 403-406. 

227. Юхименко-Назарук І.А. Розвиток теорії і методології 

бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії: монографія / І.А. 

Юхименко-Назарук. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2017. – 300 с. 

228. Янюк І. Ф. Діяльність кооперативного банку “Земля” у Східній 

Галичині (1907–1939 рр.). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 07.00.01 “Історія України”. – Тернопільський 

національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 

2018. 

229. Яремко І.Й. Балансознавство у контексті і форматі методології 

економічної науки / І.Й. Яремко, Т.В. Федак // Менеджмент та підприємництво 

в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник Нац. ун-ту 

“Львівська політехніка”. – 2009. – № 647. – С. 547-552. 

230. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку : монографія / 

І.Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2002. – 192 с. 

231. Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і 

фінансовий інструментарій: монографія / І.Й. Яремко. – Львів: Каменяр, 2006. – 

176 с. 

232. Ярмош О.А. Методологічні аспекти обліку фінансових результатів 

кредитних спілок / О.А. Ярмош, О.О. Гончаренко // Наука й економіка. – 2009. 

– № 3 (15). – С. 153-158.  



 
 

235

233. Freitakas E. Peculiarities of Credit Risk Management in Credit Unions / E. 

Freitakas, V. Rimsiene // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 4(22). – 

С. 157-163. (Особливості управління кредитним ризиком у кредитних спілках) 

234. Lenkiewicz W. Rachunkowość pojedyńcza i podwójna (dla wiekszej 

własnosci ziemskiei) / Władizsław Lenkiewicz. – Lwów: Drukarnja i litografia 

Pillera i Spolki, 1905. – 272 s. 

235. Official website Kasa Krajowa. www.skok.pl. Retrieved from : 

http://www.skok.pl/kontakt/kasa-krajowa [in Poland]. 

 



 
 

236

 



 
 

237



 
 

238



 
 

239



 
 

240



 
 

241



 
 

242

 


