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Анотаці. У статті розкрито особливості ві-
дображення на рахунках обліку інформації про 
витрати кредитних спілок і внесено пропози-
ції щодо його вдосконалення. Розглянуто ме-
тодику узагальнення витрат у фінансовій та 
спеціальній звітності кредитних спілок та ви-
світлено проблеми, пов’язані із цим процесом.

Summary. The article shows to display in the ac-
counts record of expenditures and credit unions 
made proposals for improvement, the method of 
generalized cost in the financial statements and 
special credit unions. Highlights the problems as-
sociated with this process.

Ключові слова: кредитна спілка, витрати, фінансова звітність, спеціальна звітність. 
Key words: credit union, charges, financial reporting, special accounting.

Постановка проблеми. Кредитна спілка є 
громадською організацією, головною метою 
якої є фінансовий та соціальний захист її членів 
шляхом залучення їх особистих заощаджень для 
взаємного кредитування. Результати діяльності  
кредитної спілки узагальнюються у звітності, на 
основі якої користувачі такої звітності роблять 
висновки про фінансове становище спілки  та 

здатність виконувати покладені на неї функ-
ції. Важливою умовою для забезпечення досто-
вірності, повноти і правдивості звітних даних 
кредитної спілки є правильна організація бух-
галтерського обліку витрат, так як даний об’єкт 
обліку безпосередньо бере участь у формуванні 
інформації про результативність (прибутковість 
чи збитковість) діяльності кредитних спілок.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти організації та методики бух-
галтерського обліку в  кредитних спілках відо-
бражено у працях вітчизняних та зарубіжних 
учених: Ф. Ф. Бутинця, С. В. Войцехівського,  
М. Я. Дем'яненка, В. П. Завгороднього, Л. М. Кін-
драцької, Г. Г. Кірейцева, А. М. Кузьмінського,  
С. О. Левицької, С. О. Ніколаєвої, В. Ф. Палія,  
В. М. Пархоменко, О. М. Петрука, Н. Л. Правдюк, 
М. С. Пушкаря, О. Д. Радченко, П. Т. Саблука,  
Я. В. Соколова, В. В. Сопка, Н. М. Ткаченко,  
Б. Ф. Усача, К. В. Березовського, А. М. Мороза.

Існуючі праці характеризуються вагомими 
науковими результатами, однак, залишається 
невирішеним ряд питань. Зокрема потребує по-
дальших досліджень недостатня урегульованість 
нормативними документами складу та порядку 
обліку витрат діяльності кредитних спілок, що 
знижує якість методики їх економічного аналізу.

Мета статті. Розкрити особливості відобра-
ження на рахунках обліку інформації про ви-
трати кредитних спілок, розглянути методи-
ку узагальнення витрат у їхній фінансовій та 
спеціальній звітності та висвітлити проблеми, 
пов’язані із цим процесом.

Обґрунтування отриманих наукових ре-
зультатів. Кредитна спілка є суб’єктом ринку не-
банківських фінансових послуг і здійснює свою 

діяльність відповідно до Закону України «Про 
кредитні спілки». Цей Закон визначає дану фі-
нансову установу як неприбуткову організацію, 
що заснована фізичними особами на коопера-
тивних засадах з метою задоволення потреб її 
членів у взаємному кредитуванні та наданні фі-
нансових послуг за рахунок об'єднаних грошо-
вих внесків членів кредитної спілки [1].

Облік витрат, які виникають у кредитній 
спілці в процесі провадження своєї діяльності 
протягом звітного періоду, в методичному ас-
пекті регулює П(С)БО 16 «Витрати», затвердже-
ного наказом Міністерства фінансів України від  
31 грудня 1999 р. N 318. Відповідно до Інструк-
ції по застосуванню Плану рахунків бухгалтер-
ського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 
господарських операцій підприємствами і орга-
нізаціями від 30.11.99 р. N 291 кредитні спілки, 
для обліку своїх операційних витрат, викорис-
товують рахунки класу 8 «Витрати за елемента-
ми». За дебетом рахунків класу 8 відображається 
сума визнаних витрат, за кредитом – списання 
цієї суми на рахунок 79 «Результат фінансових 
операцій» [2]. Рахунки класу 9 кредитним спіл-
кам рекомендовано не застосовувати.

Виходячи з вимог Інструкції для обліку ви-
трат кредитною спілкою використовуються  ра-
хунки, зазначені в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Система рахунків обліку елементів витрат кредитної спілки [5]
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У п. 1.3 Методичних рекомендацій щодо ве-
дення бухгалтерського обліку кредитною спілкою 
та об’єднаною кредитною спілкою від 18 грудня  
2003 року  N 171 наведено рекомендовані для кре-
дитної спілки субрахунки другого порядку для 
рахунків 84 «Інші операційні витрати» та 85 «Інші 
затрати» (див. табл. 2).

Відповідно до вищенаведеної класифікації ви-
трати з нарахування процентів по внесках (вкла-

дах) членів спілки на депозитні рахунки віднесено 
до складу витрат неопераційної діяльності, проте у 
Законі України «Про кредитні спілки» зазначається, 
що операції по залученню внесків (вкладів) на депо-
зитні рахунки членів кредитних спілок є послугами 
по «задоволенню потреб членів кредитної спілки», 
а отже, операційною діяльністю. Тому доцільніше 
буде відсотки по внесках (вкладах) на депозитні ра-
хунки включити до складу операційних витрат.

Таблиця 2 
Система рахунків витрат кредитної спілки, визначена Методичними рекомендаціями [2]
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Таблиця 3 
Запропонована система субрахунків до рахунку 84 «Інші операційні витрати» для кредитних спілок [4]
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Таблиця 4 
Порівняння методики формування інформації про операційні витрати у фінансовій та спеціальній звітності кредитної спілки
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Необгрунтованими є також рекомендації 
щодо відображення у складі інших витрат затрат 
на сплату членських внесків до асоціацій кредит-
них спілок,  витрат на відрахування до спільних 
фінансових фондів (метою формування яких є 
фінансове оздоровлення кредитних спілок) та ви-
трат на страхування кредитів та внесків (вкладів) 
на депозитні рахунки. За своєю суттю вони також 
є витратами, що безпосередньо пов’язані з осно-
вною діяльністю кредитної спілки, або її супрово-
джують. Тому їх також необхідно обліковувати як 
витрати операційної діяльності.

Враховуючи попередні зауваження, рахунок 85 
«Інші затрати» доречно обмежити субрахунками 
851, 853 та 856, а рахунок 84 «Інші операційні ви-
трати» розширити наступним чином (див. табл. 3):

Із прийняттям Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» від 08 липня  
2010 р. №2464-VІ відбулися певні зміни у форму-
ванні відрахувань на соціальні заходи. Цим Зако-
ном визначаються правові та організаційні засади 
забезпечення збору та обліку єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання, умови та порядок його нарахування і сплати. 
З  дня  набрання  чинності  цим Законом платники 
страхових внесків  на  загальнообов’язкове  дер-
жавне  пенсійне  страхування, загальнообов’язкове  
державне  соціальне  страхування  на  випадок без-
робіття,  загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування  у зв’язку   з   тимчасовою   втратою  
працездатності  та  витратами, зумовленими  похо-
ванням,  загальнообов’язкове  державне  соціальне 
страхування  від  нещасного випадку на виробни-
цтві та професійного захворювання,  які спри-
чинили  втрату  працездатності,  вважаються  
платниками єдиного внеску [3]. Відповідно до 
цього структура рахунку 82 «Відрахування на 
соціальні заходи», визначена  Методичними ре-
комендаціями № 171, наразі є недоречною. Для 
приведення у відповідність чинному законодав-
ству рахунки 821, 822 та 823 варто вилучити з 
Плану рахунків, замінивши їх рахунком обліку 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування:

82 «Відрахування на соціальні заходи»:
821 «Єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування»;
824 «Відрахування на індивідуальне стра-

хування».
Інформація про витрати кредитної спілки 

узагальнюється у Звіті про фінансові результати 
та Звітних даних про доходи та витрати.

Кредитні спілки формують Звіт про фінан-
сові результати відповідно до вимог П(С)БО 
3 «Звіт про фінансові результати». У І розділі 
Звіту, який називається «Фінансові резуль-
тати», передбачено відображення показників 
витрат кредитної спілки за видами діяльнос-
ті: звичайної, яка поділяється на операційну, 
фінансову та іншу, і надзвичайної відповідно 
до методики ведення обліку. Розподіл витрат 
за видами діяльності досягається при застосу-
ванні в обліку рахунків витрат 9 класу Плану 
рахунків. Проте кредитні спілки, відповід-
но до Закону України «Про кредитні спілки», 
зобов’язані вести облік витрат із застосуван-
ням рахунків 8 класу, які не дають змоги в 
повній мірі здійснити поділ витрат за видами 
діяльності. Відповідно до цього виникає про-
блема у відсутності механізму перерозподі-
лу витрат за місцем їх виникнення при запо-
вненні кредитними спілками статей І розділу 
Форми №2. Зазначене унаочнює таблиця 4.

Суперечливою є ситуація в обліку витрат з 
нарахованих відсотків на внески на депозит-
них рахунках. Їх рекомендовано обліковувати  
на рахунку 852 «Витрати на нарахування про-
центів по внесках (вкладах) членів спілки на 
депозитні рахунки». Відповідно, у Звіті про фі-
нансові результати нараховані відсотки відо-
бражуються за статтею «Фінансові витрати». 
Таке відображення не в повній мірі відповідає 
принципу «нарахування та відповідність до-
ходів і витрат». Посилаючись на вищеподані 
обгрунтування суму нарахованих процентів 
доцільніше показувати у Звіті про фінансо-
ві результати у складі операційних витрат за 
статтею «Інші операційні витрати» (код рядка 
090) (табл. 5).

Розділ II «Елементи операційних витрат» при-
значений для відображення відповідних  елемен-
тів операційних витрат, понесених кредитною 
спілкою у процесі її діяльності протягом звітного 
періоду. Цей розділ заповнюється за інформацією 
субрахунків рахунку 84 «Інші операційні витра-
ти» та даних аналітичного обліку [4] (табл. 6).

Розділ III «Розрахунок показників прибутко-
вості акцій» Звіту про фінансові результати кре-
дитними спілками не заповнюється, оскільки 
вони не мають права здійснювати випуск акцій [4].

Інформація про витрати узагальнюється кре-
дитними спілками і у Звітних даних про доходи 
та витрати, форма та порядок яких затверджено 
Державною комісією з регулювання ринків фі-
нансових послуг України.
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Таблиця 5 
Порівняння методики формування інформації про неопераційні витрати у фінансовій та спеціальній звітності кредитної спілки
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Аналіз таблиць 4-6 дає підстави стверджувати, 
що інформація про витрати, яка відображається 
кредитними спілками у Звіті про фінансові резуль-
тати, у своїй більшій частині дублюється та кон-
кретизується у Звітних даних про доходи і витрати. 
При цьому, формування показників витрат у цих 
звітах здійснюється за однаковим методологічним 
підходом – методом нарахування. Тому формуван-
ня кредитними спілками цих двох видів звітності 
(фінансової та спеціальної) є недоцільним, так як 
вимагає від них значних витрат та ускладнює їх ді-
яльність і технологічну базу. 

Шляхом вирішення даної проблеми може 
бути перегляд складу і змісту Звітних даних 
про доходи і витрати кредитних спілок, оскіль-
ки вони в більшій мірі відбивають специфіку 
суб’єктів фінансового ринку, з метою заміщен-
ня форми фінансової звітності № 2 даним звітом 
спеціальної звітності. Таке рішення є доціль-
ним ще й тому, що форма фінансової звітнос-
ті № 2 є уніфікованою,  тобто єдиною для всіх 
суб’єктів підприємницької діяльності, і тому не 
в повній мірі враховує особливості діяльності 
кредитних спілок. Таблиця 6 

Порівняння методики формування інформації про витрати за елементами у фінансовій та спеціальній звітності кредитної спілки

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 

 
 

  
 

Висновки. Формування фінансової та спеціаль-
ної звітності є важливим етапом облікового процесу 
кредитної спілки. Склад, зміст, форма та методика 
підготовки звітності кредитних спілок визначена За-
коном України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» № 996 від 16 липня 1999 р., 
П(С)БО 1-6 та Розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України про 
порядок складання та подання звітності кредитними 
спілками та об’єднаними кредитними спілками до 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України № 177 від 25 грудня 2003 р.

Проведені дослідження особливостей відобра-
ження інформації про витрати у звітності кредит-
них спілок дає підстави зробити висновок про її 
значне дублювання у звітних даних та фінансовій 
звітності. Складання небанківськими фінансовими 
установами цих двох видів звітності є недоречним, 
оскільки потребує значних витрат часу і вимагає до-
даткових трудовитрат облікового персоналу.

Усунути даний недолік можливо шляхом інте-
грації показників фінансової звітності та звітних 
даних кредитної спілки. Зважаючи на те, що у звіт-
них даних кредитної спілки відображується значно 
ширше коло показників ніж у фінансовій звітності, 
доречним було б формування суб’єктами лише спе-
ціальної звітності (звітних даних), так як вона у біль-
шій мірі адаптована до специфіки діяльності небан-
ківських фінансових установ.

У зв’язку зі зміною законодавства в частині на-
рахування єдиного соціального внеску на доходи 
персоналу кредитної спілки та утримання із цих 
доходів соціального внеску, необхідно внести від-
повідні зміни до Плану рахунків бухгалтерського 
обліку, а саме, виключити субрахунки 521, 522 та 
523, замінивши їх субрахунком єдиного соціаль-
ного внеску.

Запропонована система субрахунків витрат кре-
дитної спілки дає можливість без додаткових вибі-
рок формувати статті звітних даних. 
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