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ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
Кредитна система, як одна із складових ринку позикових капіталів, являє 

собою сукупність кредитних відносин та системи інститутів, що забезпечують 
функціонування цих відносин. Кредитні відносини виникають з приводу 
мобілізації тимчасово вільних грошових коштів підприємств, організацій, 
бюджету й населення та використання цих коштів на умовах повернення для 
задоволення економічних і соціальних потреб суспільства.

В умовах ринкової економіки на кредитних ринках позикових капіталів 
важливу роль в накопиченні і мобілізації грошового капіталу відіграють 
неприбуткові фінансові установи. До числа таких установ належать кредитні 
спілки, що сприяють перетворенню грошових заощаджень громадян у 
фінансові ресурси, використання яких спрямоване на розвиток малого бізнесу і 
розширення споживчого попиту населення. Кредитні спілки активно 
розвиваються, про що свідчить зростання їх кількості і активів[1].

Аналізу діяльності фінансово-кредитних інститутів, банківських установ, в 
умовах ринкової економічної системи присвятили свої праці українські та 
зарубіжні дослідники: Л.Г. Батракова, І. Бурденко, Ф.Ф. Бутинець, О. Другов, 
О.В. Дзюблюк, О. Черняк та інші.

Однією із форм кредитування підприємств малого й середнього 
підприємництва на Україні стали кредитні спілки, які відродились в 
економічній системі, соціальному житті та законодавстві України.

Перші кредитні спілки, як кооперативні форми фінансової 
взаємодопомоги, почали виникати в 50-х роках ХІХ сторіччя в Німеччині, у 
1847 році Фрідріх Райффайзен проголосив створення першого об’єднання задля 
підтримки бідного сільського населення. Це об’єднання на принципах 
добродійності ще не було кооперативом, але ж Ф.Райффайзен зробив лише 
перший крок у своїй кооперативній діяльності. Перший кооператив, що 
найбільше відповідав ідеї самодопомоги Ф.Райффайзен заснував у 1864 році в 
Геддесдорфе. Він називався „Геддесдорфська кредитна каса” [1]. В основу 
кооперативної форми господарювання була покладена ідея економічного 
самозахисту людей шляхом об’єднання в організації для самозабезпечення 
більш дешевими ресурсами [2].

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними 
особами на кооперативних засадах [3]. Неприбутковість кредитної спілки 
полягає в тому, що вся її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на 
надання кредитних та ощадних послуг своїм членам.

Фінансовий потенціал кредитних спілок характеризується обсягом і 
структурою активів, що формуються за рахунок готівкових фінансових 
ресурсів. Обґрунтоване розміщення фінансових ресурсів під час здійснення 
кредитних операцій є однією з визначальних умов забезпечення фінансової 
стабільності спілки.
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Теоретичні підходи до розуміння економічної суті поняття “активи 
кредитних спілок” дозволяє трактувати активи як контрольовані спілкою 
ресурси, сформовані за рахунок інвестованого в них капіталу, що 
характеризується продуктивністю і здатністю приносити дохід, обіг яких у 
процесі діяльності спілки пов’язаний з фактором часу і ризиком.

Активи кредитних спілок складаються з двох частин: продуктивні та 
непродуктивні активи [1].

Продуктивні активи -  активи кредитних спілок, використання яких 
приносить кредитним спілкам економічні вигоди у вигляді доходу [2].

Непродуктивні активи -  активи, які забезпечують діяльність кредитних 
спілок, але не дають доходу, та інші, так звані - безнадійні кредити, не 
використані на даний момент вільні кошти.

З огляду на динаміку розвитку сфери кредитних спілок важливе значення 
має вдосконалення методики аналізу активів. Це дає можливість отримувати 
кількісну та якісну інформацію щодо кредитної діяльності для прийняття 
рішень, пов’язаних з розміщенням активів та напрями кредитної політики.
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Поява нових об’єктів обліку, потреба в інформаційних ресурсах, які 
виступають своєрідним капіталом, започаткування нових систем обліку -  все це 
змінило суспільний світогляд щодо організації та подання підсумкової 
облікової інформації, затребуваної всіма групами користувачів.

Проте, як і раніше, фінансова звітність залишається єдиним надійним 
джерелом інформації щодо реального фінансово-економічного стану компанії 
та її цінності в ринковому середовищі.

Фінансова звітність є не тільки надійним інформаційним джерелом -  це 
інструмент контролю, база для генерації управлінських рішень, основа 
обґрунтованого вибору економічної стратегії розвитку, підстава для мінімізації 
витрат та актуалізації фінансового результату.

Операції господарської діяльності знаходять своє відображення у
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