
 1



 2
поставлена достатня кількість завдань, які повністю реалізовані в процесі 
дослідження. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 
робіт Національного університету «Львівська політехніка» в межах тем: 
«Система обліку і звітності як інструментарій управління підприємством»; 
«Розвиток концептуальних і методологічних засад системи бухгалтерського 
обліку». Дослідження здійснювалися також у порядку співпраці відповідно до 
плану науково-дослідної роботи кафедри бухгалтерського обліку Львівського 
торговельно-економічного університету в межах теми «Облік, аналіз і контроль 
у кооперативних системах: теорія, методологія». 

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків та 
рекомендацій. Основні теоретичні положення, висновки та пропозиції 
мають достатню наукову обґрунтованість, що підтверджується логікою 
наведених доказів, достатньою аргументованістю, мотивованим 
використанням теоретичної, практичної і законодавчої бази та науково-
обґрунтованих методів економічних досліджень. 

Для вирішення поставлених наукових завдань у роботі були 
використані різноманітні інструменти та методи, а саме: порівняння, 
монографічний та історичний, загальнонаукові методичні прийоми системного 
підходу, індукції та дедукції, способи групування й статистичних порівнянь та 
ін.  

Представлена дисертаційна робота має логічну структуру, розкриває 
сучасні підходи до проведення аналізу проблем сучасного стану 
бухгалтерського обліку в кредитних спілках та формулювання перспективних 
підходів до їхнього вирішення, визначення концептуально-теоретичних 
підходів до удосконалення фундаментальних засад бухгалтерського обліку 
кредитних спілок, розробки пропозицій щодо вдосконалення системи 
внутрішнього контролю діяльності кредитних спілок в Україні. В роботі 
автор визначив широке коло наукових і практичних завдань, реалізація яких 
дозволила отримати результати, які свідчать про наукову новизну, практичне 
значення та наявність предмету прилюдного захисту. 

В першому розділі дисертаційної роботи «Економіко-правові засади 
функціонування кредитних спілок в Україні та обліку і контролю їхньої 
діяльності» автором проведено історичний аналіз становлення інституту 
кредитування (с. 22-24), проаналізовано діяльність кредитних спілок в 
Україні за період 2007-2017 рр. (с. 25-27), наведено порівняльну 
характеристику основних критеріїв кредитних спілок і банків (с. 29). З метою 
задоволення інформаційних потреб різноманітних стейкхолдерів шляхом 
розкриття релевантної інформації в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності кредитних спілок в дисертації наведено характеристику основних 
інтересів користувачів кредитної спілки (с. 34-35). З метою об’єктивнішого 
управління фінансово-економічними процесами господарської діяльності 
кредитної спілки в роботі охарактеризовані основні складові власного 
капіталу кредитних спілок, визначено шляхи (джерела) формування 
складових власного капіталу та напрями їх використання (споживання) 
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(с. 43-44). Для розробки організаційно-методичного забезпечення аналізу й 
контролю за фінансовою стійкістю й платоспроможністю кредитної спілки в 
дисертації розкрито механізм формування регулятивного капіталу кредитної 
спілки (с. 45-46). Проведений 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 дозволив автору згрупувати основні проблемні 
аспекти методики бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок (с. 47-
50). З метою поглибленої оцінки становлення і розвитку контролю кредитних 
спілок та споріднених до них за характером діяльності господарських 
утворень у роботі проведено аналіз історіографічного розвитку систем 
бухгалтерського обліку і контролю у кредитних спілках на основі архівних 
документів (с. 56-69). 

У другому розділі «Передумови розвитку методики й організації 
бухгалтерського обліку у кредитних спілках» здобувачем визначено теорії, 
спрямовані на посилення інформаційної та контрольної функцій 
бухгалтерського обліку (с. 74-77), досліджено функції документування в 
системі бухгалтерського обліку кредитної спілки (с. 78-79), деталізовано 
контрольний аспект сутності та призначення інвентаризації (с. 80-81). 
Важливим науковим результатом слід вважати розроблені концептуально-
теоретичні підходи до удосконалення окремих елементів системи 
бухгалтерського обліку кредитних спілок (с. 86). Практичне значення має 
запропонований автором підхід до класифікації депозитних внесків (вкладів) 
кредитних спілок (с. 99). З метою ведення аналітичного обліку депозитних 
внесків автором запропоновано використовувати реєстр аналітичного обліку 
вкладів на депозитні рахунки кредитних спілок (с. 101). Здобувачем 
згруповано користувачів фінансової звітності кредитних спілок (с. 107) та 
визначено об’єкти бухгалтерського обліку кредитних спілок, які є 
обов’язковими до розкриття в статтях фінансової звітності (с. 108), що 
дозволило розробити автору Адаптивний формат Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) кредитної спілки (с. 109) та Адаптивний формат Звіту про 
прибутки і збитки (Звіту про сукупний дохід) кредитної спілки (с. 110).   

Науково-практична спрямованість дослідження виявляється також в 
третьому розділі роботи «Шляхи і засоби удосконалення організації й 
методики контролю діяльності кредитних спілок», в якому проаналізовано 
теоретичний базис економічного контролю діяльності суб’єктів 
господарювання, запропоновано удосконалену класифікацію контролю 
діяльності кредитних спілок, обґрунтовано складові системи контролю 
кредитних спілок, розмежовано форми і методи контролю для систематизації 
його як науково обґрунтованого методичного інструментарію, розроблено 
аналітичні методи виявлення фіктивно виданих позик і фіктивних 
позичальників. 

Проведений термінологічний аналіз підходів до визначення понять 
«контроль», «фінансовий контроль» (с. 119-120), дозволив автору 
систематизувати ознаки і види контролю кредитних спілок та з 
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використанням методу дедукції розробити класифікацію контролю за 
діяльністю кредитних спілок (с. 122-123). Проаналізувавши повноту ознак і 
видів контролю кредитних спілок, розроблено систему контролю кредитних 
спілок, яка сприяє їх ефективному функціонуванню шляхом стеження за 
досягненням цільових орієнтирів, перевірки дотримання обмежувальних 
параметрів та виконання обов’язкових дій (с. 125-126). Використовуючи 
структурний підхід здобувачем ідентифіковані параметри зовнішнього 
аудиту діяльності кредитної спілки (с. 131-132). Процесний підхід дозволив 
визначити етапи процесу аудиту діяльності кредитних спілок та 
систематизувати завдання за кожним з них (с. 133-138). 

Аналіз основних вимог законодавчо-нормативних документів дозволив 
автору запропонувати організаційну структуру управління кредитною 
спілкою (с. 143-144). Для досягнення максимального рівня ефективності 
контролю за рахунок забезпечення як необхідного рівня незалежності, так і 
достатньої компетентності визначено компоненти інтегрованої системи 
управління ризиками та корпоративного управління в складі аудиторського 
комітету, служби внутрішнього аудиту та централізованого підрозділу з 
внутрішнього контролю (с. 148). З метою належного розподілу функцій і 
повноважень між організаційними структурними органами та підрозділами 
кредитної спілки визначено мету, функції, права та інші аспекти 
організаційно-нормативного забезпечення органів і підрозділів контролю 
кредитних спілок (с. 151-155). Встановлення відповідності методів і форм 
контролю за діяльністю кредитних спілок (с. 160), дозволила навести 
обґрунтовану характеристику методів контролю за діяльністю кредитних 
спілок (с. 163-166). На підставі аналізу практик діяльності кредитних спілок, 
відкритої інформації щодо кримінальних проваджень та судових процесів 
здобувач згрупував шахрайські схеми, які найчастіше виникають в діяльності 
кредитних спілок (с. 167-173), що дозволило розробити ефективні заходи в 
системі контролю кредитної спілки для їх нівелювання шляхом застосування 
розроблених методичних прийомів виявлення шахрайства у процесі 
контролю за діяльністю кредитних спілок (с. 174-176). 

Зазначені розробки та пропозиції автора науково обґрунтовані і 
заслуговують на підтримку. 

Слід відзначити, що розглянута дисертаційна робота є ґрунтовним 
науковим дослідженням, в якому не тільки констатуються сучасний стан і 
проблеми організаційно-методичних положень обліку та контролю у 
кредитних спілках, але і запропоновано методичні рекомендації з їх 
удосконалення, які представляють певний науковий інтерес. 

Визначені положення дозволяють зробити позитивний висновок щодо 
наукового рівня, достовірності аналізу, економічної грамотності дисертанта, 
доцільності теоретичних обґрунтувань та висунутих до захисту положень. 

Новизна одержаних результатів. Вивчення дисертації і праць 
здобувача, аналіз ґрунтовності наукових положень дозволяють зробити 
висновок, що в процесі вирішення завдання отримано наступні нові наукові 
результати. 
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- методичні засади бухгалтерського обліку адаптовано до особливостей 

функціонування кредитних спілок завдяки удосконаленій автором 
інтерпретації таких економічних категорій як капітал, ризико-орієнтовані 
резерви, формування і використання доходу; 

- удосконалені організаційні засади внутрішнього контролю діяльності 
кредитних спілок уможливили зниження ймовірності виникнення недоліків 
систем внутрішнього контролю внаслідок конфлікту інтересів між службами 
внутрішнього аудиту та спостережними радами, а також низьким рівнем 
компетентності членів ревізійних комісій; 

- удосконалена класифікація чинників впливу на організацію і 
методику бухгалтерського обліку та контролю кредитних спілок за чотирма 
групами, враховує такі суттєві аспекти діяльності кредитних спілок, як їх 
суспільну місію, статус фінансових установ та неприбуткових організацій, 
особливості фінансово-господарської діяльності та формування й розподілу 
капіталу, рівень довіри з боку населення; 

- запропоновані форми аналітичного обліку кредитних і депозитних 
операцій кредитних спілок забезпечили подальший розвиток організаційно-
методичних положень генерації інформаційних ресурсів управління 
діяльністю кредитної спілки в системі бухгалтерського обліку; 

- розвинуті методичні підходи облікової інтерпретації таких об’єктів як 
внески у пайовий капітал кредитних спілок, 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, забезпечили 
прозоре формування та використання доходів і резервів кредитних спілок, 
створили інформаційне підґрунтя оптимізації їх витрат та сприяли більш 
повному задоволенню інформаційних потреб членів та інших користувачів 
фінансової звітності кредитних спілок; 

- поглиблена класифікація видів контролю діяльності кредитних спілок 
за ознакою «предмет контролю» дозволяє встановити відповідність кредитної 
спілки ліцензійним умовам, а також забезпечує дотримання стандартів 
бухгалтерського обліку та відповідності показників фінансово-майнового 
стану кредитної спілки нормативним значенням. 

Теоретичне та практичне значення одержаних автором наукових 
результатів. Теоретична цінність роботи полягає в удосконаленні 
понятійно-термінологічного апарату бухгалтерського обліку та контролю у 
кредитних спілках, можливості широкого застосування запропонованих 
організаційно-методичних положень як у проведенні подальших досліджень, 
так і у практичній діяльності. Впровадження викладених в дисертації 
положень та рекомендацій у практичну діяльність кредитних спілок дозволяє 
підвищити їх фінансову стабільність та ефективність управління.  

Наукові результати дисертації набули практичного втілення в 
діяльність кредитних спілок: КС «Анісія» (довідка № 39-02 від 27.02.2019 р.), 
КС «Львів» (довідка № 03/02 від 01.03.2019 р.), КС «Галицьке кредитне 
товариство» (довідка № 07-03 від 05.03.2019 р.). Окремі положення, викладені 
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в дисертаційній роботі, використано у навчальному процесі Національного 
університету «Львівська політехніка» при викладанні дисциплін «Облік у 
небюджетних неприбуткових організаціях», «Вступ до фаху «Облік і 
оподаткування», виконання курсового проекту «Облік на підприємстві» та 
Львівського торговельно-економічного університету при розробленні 
навчально-методичного забезпечення дисципліни «Бухгалтерський облік у 
споживчій кооперації». 

Аналіз відображення результатів дослідження в публікаціях та 
авторефераті. Автореферат є ідентичним основним положенням дисертації, 
його зміст відповідає змісту дисертації. В авторефераті висвітлено наукові 
положення, пропозиції, методичні рекомендації та висновки, що 
сформульовані і викладені у дисертації.  

Основні результати дисертації знайшли повне відображення в 23 
наукових працях, у тому числі: 9 статей у наукових фахових виданнях 
України, 2 з яких внесені до міжнародних наукометричних баз; 14 праць 
апробаційного характеру. Обсяг друкованих праць та їх кількість відповідає 
вимогам МОН України щодо публікацій основного змісту дисертації на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук. Наведені публікації 
відображають основний зміст дисертації і одержані автором наукові 
результати.  

Дискусійні положення та зауваження. Позитивно оцінюючи 
виконане дисертаційне дослідження, слід відмітити такі дискусійні 
положення та окремі зауваження: 

1.  У п. 1.2  дисертації (с. 42-45) в межах характеристики видів капіталу 
кредитних спілок цілком справедливо увагу зосереджено на такому 
важливому елементі регулювання ринків фінансових послуг України як 
регулятивний капітал кредитної спілки. Ілюстрація висновків автора на 
матеріалах кредитних спілок, що стали об’єктом дослідження, значно 
підвищила б рівень практичної значущості дослідження. 

2. Цілком слушно автор зазначає, що послабити конфлікти інтересів 
стейкхолдерів (с. 76) має мінімізація альтернатив облікової політики кредитних 
спілок (с. 86). Новою редакцією Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» значно розширено коло завдань, що виконує 
облікова політика, якій надано головуючу роль не лише у формуванні 
фінансової звітності, а й визначено основним внутрішнім регулятором облікової 
системи підприємства. Ефективна та раціональна організація бухгалтерського 
обліку будь-якого суб’єкта господарювання починається саме з розробки його 
облікової політики, проте, при розгляді фундаментальних засад розвитку 
методики й організації бухгалтерського обліку діяльності кредитних спілок 
питання удосконалення облікової політики не виокремлено в окрему складову 
(с. 132).  

3. Матеріал, наведений у таблиці 2.1 (с. 86) «Характеристика 
концептуально-теоретичних підходів до удосконалення окремих елементів 
системи бухгалтерського обліку кредитних спілок» носить надто загальний 
характер. На нашу думку, характеризуючи теорії чи концептуальні підходи 
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до удосконалення системи бухгалтерського обліку автору варто було б 
зосередити увагу саме на очікуваному ефекті такого удосконалення для 
кредитних спілок.   

4. Представляє науковий інтерес систематизовані методичні прийоми 
виявлення шахрайства у процесі контролю за діяльністю кредитних спілок за 
чотирма рівнями: тестування середовища контролю кредитної спілки, 
оцінювання культури ведення діяльності й управління кредитною спілкою, 
виявлення фіктивно оформлених позик та перевірка наявності фактів 
неоформлення та неоприбуткування в бухгалтерському обліку отриманих 
внесків та депозитних вкладів (с. 178, рис. 3.11). Проте, проведене в 2018 
році міжнародною компанією PricewaterhouseCoopers дослідження показало, 
що в Україні одним із основних видів шахрайств є хабарництво та корупція, 
негативного впливу якого зазнають українські організації, про що 
повідомили 73% респондентів. Доцільно було б виокремити в окрему групу 
шахрайств хабарництво та корупцію та розробити організаційно-методичні 
рекомендації для їх нівелювання системою внутрішнього контролю 
кредитної спілки. 

5. Обробка великих обсягів даних стосовно діяльності кредитних 
спілок вимагає застосування сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій. Зважаючи на значні особливості фінансово-господарських 
операцій кредитних спілок в роботі доцільно було б навести аналіз сучасного 
ринку програмних продуктів автоматизації бухгалтерського обліку та 
рекомендації щодо вибору пакету, функціонал якого в найбільшому ступені 
задовольняє потреби системи управління кредитними спілками. 

Вищевказані недоліки мають частковий характер і в цілому не 
знижують наукової новизни і практичного значення дисертаційної роботи. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 
складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, додатків i списку 
використаних літературних джерел. Структура дисертації збалансована у 
частині розділів та параграфів. За обсягом і оформленням дисертація 
відповідає вимогам МОН України, що ставляться до кандидатських 
дисертацій.  

Дисертація містить наукові положення, висунуті автором для 
прилюдного захисту, характеризується єдністю змісту і свідчить про 
особистий внесок здобувача в економічну науку. Є підстави вважати, що 
дисертаційна робота виконана на важливу і актуальну тему. В процесі 
дослідження дисертант зміг одержати нові наукові результати, зробити 
значимі висновки та рекомендації.  

Представлена робота містить авторські розробки й пропозиції в частині 
організаційно-методичних підходів та інструментарію формування 
інформаційних ресурсів обліку та контролю в практичній діяльності 
кредитних спілок, що характеризуються глибиною пророблення, досить 
високим рівнем якості, науковою новизною і мають практичну значимість.   
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