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IN NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

АНОТАЦІЯ
Характерною ознакою розвитку економіки кожної держави 

є формування ринку фінансових послуг, який в Україні предс- 
тавлений банками, страховими компаніями, недержавними 
пенсійними фондами, кредитними спілками, ломбардами, ін-
вестиційними та лізинговими компаніями. Значна частина на 
ринку фінансових послуг належить небанківським фінансовим 
установам, які є юридичними особами та не є банками, а також 
надають одну або кілька фінансових послуг. Перелік фінансо-
вих послуг, що надаються небанківськими фінансовими уста-
новами, є досить різноманітним. Сутність фінансової послуги 
полягає у забезпеченні руху фінансових активів. Отже, це є 
підприємницькою діяльністю, яка не є виробничою, торговель-
ною чи банківською. Такі особливості діяльності небанківських 
фінансових установ впливають на побудову бухгалтерського 
обліку їх господарської діяльності та відображення у звітності 
наявних активів, власного капіталу, зобов’язань та фінансових 
результатів. У статті розглянуто характеристику небанківських 
фінансових установ відповідно до визначень, наведених у нор-
мативних документах з регулювання ринків фінансових послуг. 
Розглянуто нормативну базу, яка регулює порядок організації 
бухгалтерського обліку в небанківських фінансових установах. 
Окреслено основні чинники, що впливають на формування об-
лікової політики небанківської фінансової установи.

Ключові слова: небанківська фінансова установа, фінан-
сова послуга, особливості діяльності, бухгалтерський облік, ор-
ганізація бухгалтерського обліку, облікова політика.

АННОТАЦИЯ
Характерной особенностью развития экономики каждого 

государства является формирование рынка финансовых услуг, 
который в Украине представлен банками, страховыми компа-
ниями, негосударственными пенсионными фондами, кредит-
ными союзами, ломбардами, инвестиционными и лизинговыми 
компаниями. Значительная часть на рынке финансовых услуг 
принадлежит небанковским финансовым учреждениям, кото-
рые являются юридическими лицами и не являются банками, 
а также предоставляют одну или несколько финансовых услуг. 
Перечень финансовых услуг, которые предоставляются небан-
ковскими финансовыми учреждениями, является достаточно 
разнообразным. Сущность финансовой услуги заключается  
в обеспечении движения финансовых активов. Итак, это явля-
ется предпринимательской деятельностью, которая не являет-
ся производственной, торговой или банковской. Такие особен-
ности деятельности небанковских финансовых учреждений 
влияют на построение бухгалтерского учета их хозяйственной 
деятельности и отображение в отчетности имеющихся акти-
вов, собственного капитала, обязательств и финансовых ре-
зультатов. В статье рассмотрена характеристика небанковских 

финансовых учреждений в соответствии с определениями, 
приведенными в нормативных документах по регулированию 
рынков финансовых услуг. Рассмотрена нормативная база, 
регулирующая порядок организации бухгалтерского учета  
в небанковских финансовых учреждениях. Очерчены основ-
ные факторы, влияющие на формирование учетной политики 
небанковского финансового учреждения.

Ключевые слова: небанковское финансовое учреждение, 
финансовая услуга, особенности деятельности, бухгалтерский 
учет, организация бухгалтерского учета, учетная политика.

ANNOTATION
A characteristic feature of the economic development of each 

state is the formation of the financial services market, which in 
Ukraine is represented by banks, insurance companies, non-state 
pension funds, credit unions, pawnshops, investment and leasing 
companies. A significant part of the financial services market be-
longs to non-bank financial institutions that are legal entities and 
are not a bank and provide one or more financial services. The list 
of financial services provided by non-bank financial institutions is 
quite diverse. The essence of the financial service is to secure the 
movement of financial assets. That is, it is an entrepreneurial activity 
that is not a production or trading activity and is not a banking activi- 
ty. Such features of the activities of non-bank financial institutions 
affect the construction of accounting for their business and reflection 
in the accounts of available assets, equity, liabilities and financial 
results. The article deals with the definition of non-bank financial in-
stitutions that are used in existing regulations. Also, the characteri- 
stics of non-bank financial institutions by their types are presented 
in accordance with the definitions given in regulatory documents on 
the regulation of financial services markets. In particular, the chara- 
cteristics of insurers, a credit union, a pawnshop, a non-state pen-
sion fund, a leasing company, a trust company, an investment fund, 
an investment company are considered. Each non-bank financial 
institution is required to keep records of its business activities and 
compile accounts in order to meet the needs of their owners, users 
of financial services and other stakeholders. Taking into account the 
peculiarities of the activities of non-bank financial institutions, the 
chief accountants of such entities submit appropriate requirements, 
which are also regulated by the applicable regulations. It is noted 
that a non-bank financial institution independently develops a sys-
tem of accounting and a procedure for summarizing information on 
business activities in financial statements. In particular, the compe-
tence of a non-bank financial institution includes the formation of 
accounting policies. The main factors influencing the formation of 
the accounting policy of a non-bank financial institution are outlined.

Key words: non-banking financial institution, financial ser-
vice, features of activity, accounting, organization of accounting, 
accounting policy.
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Постановка проблеми. Існування ринку фі-
нансових послуг є необхідною умовою розвитку 
сучасної економіки, показником її ефектив-
ності та розвитку держави. Ринок фінансових 
послуг сприяє фінансовому забезпеченню роз-
витку економіки держави через акумулювання 
грошових коштів та інших фінансових активів 
задля ефективності їх використання та отри-
мання економічної вигоди. Інформація щодо 
результатів надання фінансових послуг відпо-
відними суб’єктами господарювання групується 
й узагальнюється в системі бухгалтерського об-
ліку та фінансовій звітності. Однак з огляду на 
особливості діяльності суб’єктів господарюван-
ня, що надають фінансові послуги, є певні осо-
бливості побудови та ведення бухгалтерського 
обліку, складання й подання звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню ринку фінансових послуг нау- 
ковців постійно приділяють увагу. Зокрема, 
О.Л. Дорош [1], І.С. Караулова [2], В.П. Лев-
ченко [3], С.В. Міщенко [4], Є.А. Поліщук [5], 
І.О. Школьник [6] розглядають класифікацію 
небанківських фінансових установ, державне ре-
гулювання їх діяльності, роль в економічному 
середовищі держави. Також окремі наукові пра-
ці присвячені питанням обліку діяльності небан-
ківських фінансових установ, зокрема це роботи 
таких вчених, як М.Й. Гейдз [7], О.О. Гончарен-
ко [8], Г.М. Лютова [8], Ж.В. Прокопенко [9].

Формулювання цілей статті (постановка зав- 
дання). З огляду на результати попередніх до-
сліджень щодо характеристики небанківських 
фінансових установ та особливостей бухгалтер-
ського обліку їх діяльності метою статті є розгляд 
нормативно-правового регулювання діяльності 
небанківських фінансових установ у сучасних 
умовах господарювання та визначення ключових 
моментів щодо побудови бухгалтерського обліку 
вищезазначених суб’єктів господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальні правові засади у сфері надання фінан-
сових послуг, здійснення регулятивних та на-
глядових функцій за діяльністю з надання фі-
нансових послуг визначені Законом України 
«Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринків фінансових послуг» [10]. Згідно  

з цим Законом фінансова установа – це юридич-
на особа, яка відповідно до закону надає одну чи 
декілька фінансових послуг, а також інші послу-
ги (операції), пов’язані з наданням фінансових 
послуг, у випадках, прямо визначених законом, 
та внесена до відповідного реєстру в установле-
ному законом порядку [10]. Фінансова послуга –  
це операції з фінансовими активами, що здійс- 
нюються в інтересах третіх осіб за власний раху-
нок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, перед-
бачених законодавством, також за рахунок залу-
чених від інших осіб фінансових активів, задля 
отримання прибутку або збереження реальної 
вартості фінансових активів [10].

До фінансових установ належать банки, кре-
дитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, до-
вірчі товариства, страхові компанії, установи 
накопичувального пенсійного забезпечення, ін-
вестиційні фонди, а також компанії та інші юри-
дичні особи, виключним видом діяльності яких 
є надання фінансових послуг, а у випадках, пря-
мо визначених законом, – інші послуги (опера-
ції), пов’язані з наданням фінансових послуг.

У Законі України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових по-
слуг» [10] відсутнє визначення небанківських 
фінансових установ. Однак їх характеристика 
надається в інших нормативних документах, що 
видані Національним банком України (табл. 1).

Отже, визначення небанківської фінансової 
установи є досить зрозумілим. Перелік небан-
ківських фінансових установ є досить широ-
ким, кожна установа має свій особливий вид 
діяльності та послуг, що надаються. У табл. 2  
наведено характеристику кожного виду небан-
ківських фінансових установ згідно з відповід-
ними законодавчими актами.

Кожна фінансова установа, зокрема небанків-
ська фінансова установа, зобов’язана вести облік 
своїх операцій та надавати звітність відповідно 
до вимог законів та нормативно-правових актів 
державних органів щодо регулювання діяльності 
фінансових установ та ринків фінансових послуг.

Обов’язковість та порядок організації й ве-
дення бухгалтерського обліку в небанківських 
фінансових установах (крім банків) регулюють 
такі законодавчі та нормативні акти:

Таблиця 1
Визначення небанківської фінансової установи за нормативними джерелами

Визначення Джерело
Юридична особа, яка відповідно до законодавства України 
не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг, 
внесена до державного реєстру фінансових установ, 
який ведеться Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,  
або Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку у порядку, установленому законодавством України

Положення про порядок надання небанківським 
фінансовим установам, національному 
оператору поштового зв’язку генеральних 
ліцензій на здійснення валютних операцій, 
затверджене Постановою Правління НБУ  
від 9 серпня 2002 року № 297 (пункт 2.14) [11]

Юридична особа, яка відповідно до законодавства України 
не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг 
та внесена до Державного реєстру фінансових установ  
у порядку, установленому законодавством України

Положення про порядок видачі небанківським 
фінансовим установам ліцензії на переказ 
коштів у національній валюті без відкриття 
рахунків, затверджене Постановою НБУ  
від 17 серпня 2017 року № 80 (пункт 4.11) [12]

Джерело: узагальнено автором на основі [11; 12]
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1) Закон України «Про бухгалтерський об-
лік та фінансову звітність в Україні» [20], який 
визначає правові принципи регулювання, ор-
ганізації, ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності;

2) Національні положення (стандарти) бух-
галтерського обліку (П(С)БО), які є норматив-
но-правовими актами, затвердженими Мініс-
терством фінансів України, що визначають 
принципи та методи ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності, які 
не суперечать міжнародним стандартам;

3) Інструкція про застосування Плану ра-
хунків бухгалтерського обліку активів, капіта-
лу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій [21];

4) накази та листи Міністерства фінансів 
України, що роз’яснюють порядок застосуван-
ня стандартів бухгалтерського обліку;

5) Професійні вимоги до головних бухгалте-
рів фінансових установ [22];

6) Положення про навчання, перепідго-
товку, підвищення кваліфікації та складання 

екзаменів особами, які провадять діяльність  
на ринках фінансових послуг [23];

7) нормативні документи, видані Націо-
нальною комісією, що здійснює державне ре-
гулювання у сфері ринків фінансових послуг 
(далі – Нацкомфінпослуг) (постанови, інструк-
ції, положення, методичні рекомендації тощо);

8) інші нормативні акти.
Відповідальність за організацію бухгал-

терського обліку та забезпечення фіксування 
фактів здійснення всіх господарських операцій  
у первинних документах, збереження обробле-
них документів, регістрів та звітності протя-
гом встановленого терміну, але не менше трьох 
років несе власник або уповноважений орган, 
який здійснює керівництво фінансовою уста-
новою відповідно до законодавства та установ-
чих документів.

Нацкомфінпослуг у межах своєї компетенції 
визначає професійні вимоги до керівників, голо-
вних бухгалтерів (осіб, відповідальних за веден-
ня бухгалтерського обліку, зокрема на підставі 
договорів) фінансових установ та може вимага-

Таблиця 2
Характеристика небанківських фінансових установ за їх видами

Вид НФУ Характеристика Джерело

Страховик 
(страхова 
компанія, 
страхова 

організація)

Фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, 
командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю 
згідно із Законом України «Про господарські товариства», з урахуванням 
того, що учасників кожної з таких фінансових установ має бути не менше 
трьох, та інших особливостей, передбачених цим Законом. Вони одержали 
у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності

Закон 
України «Про 

страхування» [13]

Кредитна 
спілка

Неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними 
спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах задля задоволення 
потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг 
за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки

Закон України 
«Про кредитні 
спілки» [14]

Ломбард

Фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання 
на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок 
власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк 
і під процент та надання супутніх послуг ломбарду

Положення про 
порядок надання 

фінансових 
послуг 

ломбардами [15]

Недержавний 
пенсійний фонд

Юридична особа, створена відповідно до цього Закону, яка має 
статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), 
функціонує та провадить діяльність виключно задля накопичення 
пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим 
управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати 
учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку. 
Суб’єктом другого рівня системи пенсійного забезпечення є недержавний 
пенсійний фонд, який створений та діє відповідно до законодавства про 
недержавне пенсійне забезпечення, відповідає вимогам цього Закону 
для отримання ліцензії на надання послуг у накопичувальній системі 
пенсійного страхування

Закон України 
«Про недержавне 

пенсійне 
забезпечення» [16]

Лізингова 
компанія 

(лізингодавець)

Юридична особа, яка передає право володіння та користування 
предметом лізингу лізингоодержувачу

Закон України 
«Про фінансовий 

лізинг» [17]

Довірчі 
товариства

Товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку 
діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна 
щодо реалізації їх прав власників. Майном довірителя є кошти, цінні 
папери та документи, які засвідчують право власності довірителя

Декрет КМУ 
«Про довірчі 

товариства» [18]

Інвестиційний 
фонд

Юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства 
з урахуванням вимог, встановлених цим Положенням, що здійснює 
виключну діяльність у галузі спільного інвестування

Указ Президента 
України «Про 
інвестиційні 

фонди та 
інвестиційні 

компанії» [19]
Інвестиційна 

компанія

Торговець цінними паперами, який, окрім провадження інших видів 
діяльності, може залучати кошти для здійснення спільного інвестування 
шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення

Джерело: узагальнено автором на основі [13–19]
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ти звільнення з посад осіб, що не відповідають 
встановленим вимогам для зайняття таких по-
сад, або розірвання відповідних договорів.

До головних бухгалтерів фінансових установ 
висуваються відповідні вимоги, передбачені Про-
фесійними вимогами до керівників та головних 
бухгалтерів фінансових установ [22]. Професійні 
вимоги поширюються на керівників та головних 
бухгалтерів таких фінансових установ:

– страховики;
– недержавні пенсійні фонди;
– кредитні спілки;
– кредитно-гарантійні установи;
– ломбарди;
– інші фінансові установи (крім банків, уста-

нов, що є професійними учасниками фондового 
ринку, інститутів спільного інвестування щодо 
їх діяльності на фондовому ринку, фінансових 
установ, які мають статус міжурядових міжна-
родних організацій, Державного казначейства 
України та державних цільових фондів).

Фінансова установа самостійно:
– вибирає форму організації бухгалтерського 

обліку;
– визначає облікову політику;
– вибирає форму бухгалтерського обліку 

як певну систему регістрів обліку, порядку  
й способу реєстрації та узагальнення інформації  
в них з додержанням єдиних засад, встанов-
лених Законом «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» [20], а також  
з урахуванням особливостей своєї діяльності  
та технології обробки облікових даних;

– розробляє систему й форми внутрішньогос-
подарського обліку, звітності та контролю госпо-
дарських операцій, визначає права працівників 
на підписання бухгалтерських документів;

– затверджує правила документообігу та тех-
нологію обробки облікової інформації, додаткову 
систему рахунків та регістрів аналітичного обліку;

– може виділяти кошти на окремий баланс 
філії, представництва, відділення та інших відо-
кремлених підрозділів, які зобов’язані вести бух-
галтерський облік, з подальшим включенням їх 
показників до фінансової звітності підприємства;

– визначає доцільність застосування між-
народних стандартів (крім випадків, коли 
обов’язковість застосування міжнародних стан-
дартів визначена законодавством).

Під час побудови бухгалтерського обліку в не- 
банківських фінансових установах слід врахо-
вувати специфіку їх діяльності та вимоги чин-
ного законодавства як з боку регулювання рин-
ку фінансових послуг, так і з боку регулювання 
ведення бухгалтерського обліку суб’єктами під-
приємницької діяльності.

Таким чином, на побудову бухгалтерського 
обліку небанківських фінансових установ впли-
вають особливості їх діяльності. Вони не нале-
жать до банків, хоча працюють у сфері ринків 
фінансових послуг. Вони не є виробничими або 
торговельними підприємствами, але ведення 
бухгалтерського обліку відбувається відповід-

но до НП(С)БО та Інструкції з використання 
Плану рахунків бухгалтерського обліку акти-
вів, власного капіталу, зобов’язань та господар-
ських операцій підприємств і організацій [21].

Отже, з урахуванням особливостей діяльності 
небанківських фінансових установ, де основним 
видом діяльності є надання фінансових послуг, 
доцільно під час формування облікової політи-
ки такої установи приділити значну увагу пи-
танням визнання доходів, витрат, формуванню 
фінансових результатів, а також відображенню 
цієї інформації у звітності установи, оскільки 
небанківські фінансові установи зобов’язані 
оприлюднювати свою фінансову звітність задля 
інформаційного забезпечення вимог інвесторів, 
клієнтів та інших користувачів.

Висновки. Отже, небанківські фінансові 
установи відіграють суттєву роль на ринку фі-
нансових послуг. Перелік фінансових послуг, 
що надаються небанківськими фінансовими 
установами є досить різноманітним. Державне 
регулювання діяльності таких фінансових уста-
нов здійснюється безпосередньо Нацкомфінпос-
луг, а порядок організації та ведення бухгал-
терського обліку регулюється нормативними 
документами, що видані Міністерством фінан-
сів України та Нацкомфінпослуг. Отже, бух-
галтерський облік потрібно будувати з ураху-
ванням особливостей діяльності небанківських 
фінансових установ відповідно до вимог чинних 
законодавчих актів.
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