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Л
омбарди є важливим і невід’ємним елементом 

інституційної структури ринку фінансових 

послуг України. Ефективне функціонуван-

ня ломбардів виступає однією з гарантій стабільно-

го розвитку економіки країни та механізмом задо-

волення фінансових інтересів населення. Розвиток 

ломбардів є передумовою формування системи на-

громадження капіталу та перетворення заощаджень  

у внутрішні інвестиції економіки країни. Фінансова не-

стабільність та кризові явища в країні призводять до 

пошуку альтернативних шляхів банківського креди-

тування та отримання фізичними особами незначних 

сум грошових коштів у кредит. Зазначені чинники при-

вели до динамічного зростання та створили сприятли-

ві умови для розвитку ринку ломбардних послуг.

Оскільки ломбарди відіграють важливу соціаль-

но-економічну роль у житті суспільства та економі-

ки країни в цілому, особливої актуальності набуває 

питання формування релевантної інформації для 

прийняття рішень, що забезпечується через прозо-

рість та достовірність фінансової звітності. У зв’язку 

з цим аудит фінансової звітності ломбардів відіграє 

важливу роль у забезпеченні достовірного розкриття 

інформації для потреб населення та бізнесу. Необхід-

ність визначення впливу особливостей функціону-

вання ломбардів на аудит фінансової звітності зумов-

лює актуальність подальших наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у розвиток питань з визначення особли-

востей діяльності ломбардів зробили вітчизняні та 

зарубіжні вчені, такі як О. Абакуменко, К. Бутенко, 

Н. Внукова, М. Гедз, О. Гончаренко, С. Данилович,  

О. Дика, С. Криниця, С. Ксьондз, Г. Лютова, С. Нау-

менкова, О. Обушна, Ш. Хайко, М. Skully та інші. Нау-

кові праці зазначених авторів зосереджені на вивчен-

ні теоретичних і законодавчих основ функціонування 

ломбардів в Україні, аналізі показників діяльності 

ломбардів, встановленні особливостей складання фі-

нансової звітності, вивченні зарубіжного досвіду роз-

витку ломбардних послуг тощо. Проте проблемним 

питанням визначення інституційного статусу лом-

бардів та їх впливу на аудит фінансової звітності при-

ділено недостатньо уваги, що зумовило актуальність 

та напрям подальшого наукового дослідження.

Мета статті полягає у визначенні інституційно-

го статусу ломбардів, дослідженні тенденцій розви-

тку ломбардів як суб’єктів ринку фінансових послуг, 

обґрунтуванні впливу особливостей діяльності лом-

бардів на аудит фінансової звітності.

Зниження рівня платоспроможності населення, 

скорочення обсягів реальних доходів, пошук шляхів 

отримання кредитних ресурсів без надання додатко-

вих документів спричинили розширення обсягів ді-

яльності ломбардів. 

«Діяльність небанківських фінансових уста-

нов суттєво відрізняється від діяльності банків. Се-

ред основних відмінностей – вузька спеціалізація, 

реалізація за допомогою її небанківських послуг (за 
наявності дозволу держави – окремих банківських), 
відсутність безпосереднього впливу на формування 
пропозиції грошей на ринку, а також більший ризик 
порівняно з операціями банків» [13].

Відповідно до норм діючого законодавства, 
ломбард – це фінансова установа, виключним видом 
діяльності якої є надання на власний ризик фінансо-
вих кредитів фізичним особам за рахунок власних 
або залучених коштів, під заставу майна на визначе-
ний строк і під процент, а також надання супутніх по-
слуг. У випадках, коли у населення виникає потреба 
в отриманні незначних сум коштів на короткостро-
ковий період, така форма кредитування є найпрості-
шою та найбільш конкурентоспроможною порівняно 
з банківськими установами та кредитними спілками.

Разом з тим, серед науковців сьогодні ведуться 
дискусії з приводу розуміння змісту терміна «лом-
бард». Багатоваріантні тлумачення економічної сут-
ності поняття «ломбард» зумовлюють потребу здій-
снення додаткових досліджень з метою пізнання його 
специфічних ознак (табл. 1).

А
налізуючи наведену в табл. 1 інформацію, 
можна зробити висновок про наявність дифе-
ренційованих підходів до трактування змісту 

терміна «ломбард». Спільною ознакою у тлумаченні є: 
визначення ломбарду як кредитної установи, яка на-
дає фінансові кредити фізичним особам під заставу 
певних активів за рахунок власних і залучених ко-
штів. Відмінною ознакою є: отримання майна та май-
нових прав під процент і на визначений термін. 

Ураховуючи трактування поняття «ломбард» на 
законодавчому рівні та в різних літературних джере-
лах, пропонуємо привести його у відповідність. Так, 
на рівні нормативних документів під поняттям «лом-
бард» слід розуміти небанківську фінансову установу, 
основним видом діяльності якої є надання на власний 
ризик фінансових кредитів споживачам ломбардних 
послуг на власний ризик у готівковій та безготівко-
вій формі за рахунок власних або залучених коштів, 
під заставу майна та майнових прав на визначений 
строк і під процент, а також зберігання речей і надан-
ня супутніх послуг, пов’язаних з діяльністю ломбарду. 
Відмінними ознаками наведеного визначення зміс-
ту поняття «ломбард» є те, що визначено: суб’єктів 
отримання кредитів (споживачі ломбардних послуг: 
фізичні особи, суб’єкти малого бізнесу); форму на-
дання кредитів (готівкова або безготівкова); розши-
рено види ломбардних послуг (зберігання речей; на-
дання супутніх послуг).

У І кварталі 2017 р. на території України налічу-
валося 458 ломбардів, що на 2 одиниці більше порів-
няно з 2016 р. (рис. 1).

У 2016 р. порівняно з 2015 р. обсяг наданих фі-
нансових кредитів під заставу збільшився на 4258,3 
млн грн, що частково зумовлено тим, що заставою за 

ломбардними кредитами виступають переважно ви-
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Таблиця 1

Підходи до трактування сутності поняття «ломбард» в різних наукових джерелах

№ з/п Автор(-и), джерело Визначення змісту поняття

1 Науменкова С. В., Міщенко С. В.  
[8, c. 197]

Ломбард – це небанківська кредитно-фінансова установа, виключ-
ним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових 
кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, 
під заставу майна на визначений термін і під відсоток; зберігання ре-
чей і надання супутніх послуг, пов’язаних з діяльністю ломбарду

2 Баранова О. Ю. [1, c. 60]
Ломбард – це фінансова установа, яка надає послуги з короткостро-
кового кредитування під заставу певних активів за рахунок власних 
і залучених коштів

3 Нетудихата К. Л. [9, c. 129]

Ломбард – суб’єкт ринку фінансових послуг, який надає на власний 
ризик фінансові кредити фізичним особам за рахунок власних або 
залучених коштів, під заставу майна на визначений строк та під про-
цент, а також надає супутні послуги

4 Гаврилова Н. В., Ричкова Д. С. [3, c. 97]
Ломбард – це фінансова установа, яка приймає від населення  
на зберігання ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів  
і дорогоцінного каміння й надає позички під заставу таких виробів

5 Внукова Н. М. [2, c. 9]

Ломбард – фінансова установа, винятковим видом діяльності якої  
є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам  
у готівковій або безготівковій формі за власні кошти або на основі 
залучених коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав 
на певний термін і під процент, а також супутніх ломбардних послуг

6 Осовська Г. В., Юшкевич О. О.,  
Завадський Й. С. [4, c. 171]

Ломбарди (англ. рawnshop) – кредитні установи, які позичають гроші 
під заставу рухомого майна. Ломбарди дають населенню можливість 
зберегти предмети особистого користування і домашнього вжитку,  
а також отримати позички під заставу цих предметів
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Рис. 1. Динаміка кількості ломбардів в Україні протягом 2013 р. – І кварталу 2017 р.

роби із дорогоцінних металів, рівень цін на які про-

тягом останніх років характеризується тенденцією 

до зростання. Збільшення обсягів кредитування про-

тягом аналізованого періоду призвело до підвищення  

у 2016 р. загальної суми отриманих доходів ломбар-

дів на 716,2 млн грн, або 78% порівняно з показником 

за аналогічний період попереднього року. Зростання 

кількості ломбардів та значна динаміка збільшення 

доходів їх діяльності пояснюється посиленням по-

треби населення в отриманні незначних коротко-

строкових кредитів, збільшенням кількості учасників 

ринку ломбардних послуг.
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Позиціонування ломбардів на ринку фінансо-
вих послуг повинно здійснюватися шляхом окрес-
лення їх інституційного статусу. Статус (лат. status –  
стан, становище) – абстрактний багатозначний термін, 
у загальному значенні – це «становище, позиція, ранг 
у будь-якій ієрархії, структурі, системі» [12, с. 342]. 
Тому під «інституційним статусом ломбарду» слід ро-
зуміти становище ломбарду в ієрархії інститутів рин-
ку фінансових послуг, що визначається його право-
вим статусом і соціально-економічними відносинами  
з державними регуляторами, фізичними особами. Дер-
жавними регуляторами, що здійснюють контроль за 
наданням послуг ломбардами, є Національна комісія  
з регулювання ринків фінансових послуг України (далі –  
Нацкомфінпослуг) і Міністерство фінансів України  
(у частині питань реалізації предметів застави).

П
равовий статус ломбардів визначається нор-
мативно-правовою базою, що регулює питан-
ня створення та функціонування ломбардів. 

Зокрема, основними нормативними документами  
у сфері регулювання діяльності ломбардів є: Цивіль-
ний кодекс України, Господарський кодекс України, 
закони України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», «Про заста-
ву», Положення про порядок унесення інформації про 
ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, 
Положення про порядок надання фінансових послуг 
ломбардами, Порядок складання та подання звітнос-
ті ломбардами до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг. Наявність значної кількості нормативних до-
кументів, що врегульовують особливості діяльності 
ломбардів, їх розрізненість та ускладненість призво-
дять до недовіри споживачів послуг ломбардів.

Погоджуємося з А. Пінчуком, що «парадок-
сальна ситуація в тому, що такий величезний сегмент 
фінансового ринку практично не регулюється на за-
конодавчому рівні. Окремий закон про ломбарди та 
ломбардну діяльність досі не прийнято» [11, с. 23].

Справедливо наголошує на необхідності жор-
сткого нормативного регулювання діяльності лом-
бардів С. М. Ксьондз, який зазначає, що «прийняття 
Закону України «Про ломбарди та ломбардну діяль-
ність» дозволить створити ефективну державну сис-
тему регулювання ломбардної діяльності в Україні, 
необхідні правові механізми реалізації ломбардами 
своїх функцій та забезпечить захист споживачів лом-
бардних послуг» [5, с. 158].

У зв’язку з відсутністю чітких правових меха-
нізмів захисту інтересів споживачів послуг ломбар-
дів особливого значення набуває аудит фінансової 
звітності ломбардів. «Метою аудиту ломбарду є під-
твердження річних фінансових звітів за певний пері-
од та звітних даних про ломбард у зв’язку з потребою  
у висловленні незалежної думки щодо їх достовірності  
у всіх суттєвих аспектах та відповідності вимогам 

чинного законодавства України» [10, с. 35].

Значення аудиту як інструмента захисту інтер-

есів користувачів фінансової звітності ломбарду по-

лягає в підтверджені її достовірності та повноти, 

формуванні оперативної інформації про наявні ризи-

ки, що здатні негативно вплинути на фінансовий стан 

ломбарду, що сприятиме підвищенню ступеня довіри 

користувачів до фінансової звітності та діяльності 

ломбарду в цілому.

«Історично ломбарди працювали на довірі гро-

мадян до лихварів чи до місцевої влади, яка брала на 

себе відповідальність за діяльність цих установ, але за-

раз державна влада не забезпечує механізму контролю 

та відповідальності за ломбардну діяльність. Насампе-

ред, така ситуація склалася через відсутність належно-

го законодавчого забезпечення, що створює умови для 

зловживань у цій фінансовій сфері» [11, c. 23].

М
іжнародними стандартами аудиту (далі – 

МСА) визначено, що планування та про-

ведення аудиту повинно бути спрямоване 

на одержання достатніх і прийнятних аудиторських 

доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок 

з урахуванням законодавчих і нормативних вимог до 

діяльності ломбардів. У даному випадку слід враху-

вати, що ломбард має право здійснювати діяльність 

з надання фінансових послуг, зазначену в його уста-

новчих документах, у порядку, установленому зако-

нодавством, тільки після набуття ним статусу фінан-

сової установи. Набуття ломбардом статусу фінансо-

вої установи передбачає його створення у відповідній 

організаційно-правовій формі (повне товариство, 

державне чи комунальне підприємство) та отриман-

ня свідоцтва про реєстрацію фінансової установи.

Організаційно-правова форма ломбардів (по-

вне товариство, державне чи комунальне підприєм-

ство) зумовлює відмінності у структурі та відносинах 

власності, наявність розгалуженої структури відо-

кремлених підрозділів, що в подальшому приводить 

до трансформації системи інформаційного забезпе-

чення прийняття рішень управлінським персоналом. 

Тому в ході аудиту слід отримати розуміння впливу 

організаційно-правової форми ломбарду на побудову 

системи внутрішнього контролю та рівень аудитор-

ського ризику.

Відповідно до норм «Положення про порядок 

надання фінансових послуг ломбардами», затвердже-

ного розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 р.  

№ 3981 ломбард може надавати такі фінансові послуги:

 фінансові кредити за рахунок власних коштів;

 фінансові кредити за рахунок залучених ко-

штів, якими є кошти, отримані на зворотній 

основі від фізичних осіб – учасників ломбарду, 

юридичних осіб, та кошти, отримані від кре-

дитних установ за кредитними договорами.

До супутніх послуг ломбарду належать такі:

 оцінка заставленого майна відповідно до чин-

ного законодавства та/або умов договору;
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 надання посередницьких послуг зі страху-

вання предмета застави на підставі агент-

ського договору зі страховою компанією;

 реалізація заставленого майна відповідно до 

чинного законодавства та/або умов договору.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження гос-

подарської діяльності з надання фінансових послуг 

(крім професійної діяльності на ринку цінних папе-

рів)» від 07.12.2016 р. № 913 (далі – Постанова № 913)  

затверджено Ліцензійні умови провадження гос-

подарської діяльності з надання фінансових послуг 

(крім професійної діяльності на ринку цінних папе-

рів) (далі – Ліцензійні умови).

З
гідно з новими Ліцензійними умовами всі лом-

барди та фінансові компанії, які до 10.12.2016 р. 

були внесені в Державний реєстр фінансових 

установ або реєстр осіб, які не є фінансовими уста-

новами, але мають право надавати окремі фінансові 

послуги, у строк до 10.06.2017 р. зобов’язані отримати 

ліцензії на кожен із видів фінансових послуг, які надає 

компанія (у т. ч. ломбарди на видачу позик).

Зазначені господарські операції з урахуванням 

необхідності ліцензування діяльності ломбардів ау-

дитор повинен врахувати при визначенні важливих 

сфер перевірки, а також при плануванні аудиту діяль-

ності ломбарду та оцінці аудиторського ризику.

Отримання розуміння специфіки діяльності 

ломбарду, зокрема розуміння його системи внутріш-

нього контролю, з метою оцінки ризиків та плану-

вання дій аудиторів відповідно до оцінених ризиків 

передбачає необхідність оцінки ризиків суттєвого 

викривлення у зв’язку з відносинами та операціями  

з пов’язаними сторонами. Ломбарди повинні роз-

кривати інформацію про пов’язані сторони згідно  

з МСФО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сто-

рони». Тому аудитор повинен ідентифікувати пов’язані 

сторони або значні операції з ними, які не ідентифіку-

вав або не розкрив управлінський персонал.
МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 

інформації» [6] застосовується ломбардами щодо 
формування інформації про використання фінан-
сових інструментів і їхнього впливу на фінансовий 
стан, результати діяльності та ризиків, зумовлених 
використанням фінансових інструментів. Неста-
лість грошових потоків у відповідь на зміни ринкової 
кон’юнктури призводить до ускладнення та невизна-
ченості оцінки фінансового інструмента за справед-
ливою вартістю. У даному випадку аудитору необхід-
но при виконанні завдання щодо підтвердження до-
стовірності фінансової звітності оцінити ризики сут-
тєвого викривлення, пов’язаного з оцінкою вартості 
фінансових інструментів. Аудитор має розглянути 
різні чинники та встановити, чи прийнятні методи 
оцінки вартості, які використовуються суб’єктом гос-
подарювання за конкретних обставин, та чи функціо-

нують заходи контролю за методами оцінки вартості 

фінансових інструментів. Процес оцінки ризиків ау-

дитором може привести до того, що аудитор іденти-

фікує один чи кілька значних ризиків, які стосуються 

оцінки вартості фінансових інструментів.

В
ідповідно до п. 2.6 Порядку складання та по-

дання звітності ломбардами до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг до 1 червня року, 

наступного за звітним, ломбард подає до Нацком-

фінпослуг аудиторський висновок та річну фінансо-

ву звітність, яка підтверджена аудиторською фірмою 

або аудитором, інформація про яких унесена до реє-

стру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть про-

водити аудиторські перевірки фінансових установ, 

що ведеться Нацкомфінпослуг. Аудиторський висно-

вок (звіт) за результатами аудиту річної фінансової 

звітності ломбардів складається згідно з вимогами 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх по-

слуг видання 2015 року [7]. Так, положеннями МСА 

700 (переглянутий) «Формування думки та складання 

звіту щодо фінансової звітності» розширено вимоги 

до форми та змісту звіту аудитора, що надається за 

результатами аудиту фінансової звітності. МСА 705 

(переглянутий) «Модифікація думки у звіті незалеж-

ного аудитора» та МСА 706 (переглянутий) «Поясню-

вальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 

незалежного аудитора» розглядають, як змінюються 

форма та зміст аудиторського звіту, якщо аудитор ви-

словлює модифіковану думку або включає до звіту ау-

дитора пояснювальний параграф чи параграф з інших 

питань. Оскільки аудиторський висновок про річну 

фінансову звітність ломбарду подається до Нацком-

фінпослуг, даним державним регулятором визначено 

розділи, які в обов’язковому порядку повинні наво-

дитися в аудиторському висновку, крім інформації, 

встановленої МСА. У зв’язку з використанням ауди-

торами переглянутих МСА видання 2015 року акту-

альним є оновлення вимог Нацкомфінпослуг до ау-

диторських висновків (звітів незалежних аудиторів), 

що надаються за результатами аудиту річної звітності 

фінансових установ, у т. ч. ломбардів. 

Систематизуємо вищенаведені фактори та їх 

вплив на проведення аудиту звітності ломбардів у ви-

гляді рис. 2.

Ломбарди виступають потужними інститутами 

ринку фінансових послуг, здійснюючи акумуляцію та 

подальше розміщення фінансових ресурсів. Разом  

з тим, сьогодні зміна економічного середовища функ-

ціонування ломбардів та нормативних вимог до ау-

диту річної звітності фінансових установ приводить 

до необхідності врахування факторів інституційного 

середовища при організації та оформленні результа-

тів аудиту.
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Використання норм МСА
видання 2015 р. при складанні
аудиторського висновку (звіту)
за результатами аудиту річної
звітності фінансових установ

4

3

2

1

Необхідність адаптації вимог Нацкомфінпослуг
до змісту і структури аудиторського висновку

(звіту) за результатами аудиту річної фінансової
звітності фінансових установ і приведення їх

у відповідність до норм МСА видання 2015 р.

ЗАВЕРШЕННЯ АУДИТУ (ФОРМУВАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ (ЗВІТУ)
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АУДИТУ)

Примітка:                   Етапи аудиту фінансової звітності.

Ведення бухгалтерського
обліку за МСФЗ і розкриття

інформації у звітності ломбардів
про пов’язані сторони

та фінансові інструменти

Проведення процедур з оцінки ризиків суттєвого
викривлення у зв’язку з відносинами

та операціями з пов’язаними сторонами

Розробка процедур з оцінки ризиків суттєвого
викривлення, пов’язаного з оцінкою вартості

фінансових інструментів

ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ (РОЗУМІННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
ПОПЕРЕДНЯ ОЦІНКА РИЗИКУ ТА СУТТЄВОСТІ)

ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ
(ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БІЗНЕСОМ КЛІЄНТА)

Недоліки нормативного
регулювання діяльності ломбардів

Організаційні засади
діяльності ломбардів

Відсутність ефективного механізму
нормативного регулювання діяльності

ломбардів сприяє зростанню ролі аудиту
в підвищенні ступеня довіри користувачів до

фінансової звітності та діяльності ломбардів

Необхідність урахування відмінностей
у структурі та відносинах власності,

особливостей побудови системи інформаційного
забезпечення управлінського персоналу, системи

внутрішнього контролю ломбарду
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Рис. 2. Вплив особливостей діяльності ломбардів на аудит фінансової звітності

ВИСНОВКИ

Нестабільність та кризові явища в розвитку 

економіки привели до значного пожвавлення діяль-

ності ломбардів як інститутів ринку фінансових по-

слуг. Суттєве зростання показників функціонування 

ломбардів, розширення кількості їх відокремлених 

підрозділів відбувається на фоні відсутності належ-

ного нормативного забезпечення. Також відсутній 

єдиний підхід до трактування терміна «ломбард», 

що призводить до колізій у визначенні його змісту.  

З метою вирішення зазначеного недоліку та за ре-

зультатами аналізу підходів учених до тлумачення 

змісту терміна «ломбард» запропоновано під ним 

розуміти небанківську фінансову установу, основним 

видом діяльності якої є надання фінансових кредитів 

споживачам ломбардних послуг на власний ризик у 

готівковій та безготівковій формі за рахунок власних 

або залучених коштів, під заставу майна та майнових 

прав на визначений строк і під процент, а також збе-

рігання речей і надання супутніх послуг, пов’язаних з 

діяльністю ломбарду.

Створення ефективної системи державного 

регулювання економічних відносин на ринку лом-

бардних послуг неможливе без налагодження систе-

ми забезпечення гарантій користувачів фінансової 

звітності ломбардів. За результатами дослідження 

встановлено основні фактори, які впливають на ау-

дит звітності ломбардів та врахування яких у процесі 

здійснення перевірки сприятиме досягненню мети 

аудиту та підсилить довіру користувачів до наданого 

аудиторського висновку (звіту).                  
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