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У роботі досліджено інституційну організацію функціонування системи кредитної кооперації в Ук;
раїні та проведено її критичний аналіз з позиції здатності існуючого інституційного середовища сприяти
як активізації розвитку кредитної кооперації, так і утриманню неї належного рівня фінансової стабіль;
ності у часі. Запропоновано удосконалену інституційну структуру вітчизняної системи забезпечення
фінансової стабільності кредитних спілок на засадах саморегулювання. Обгрунтовано доцільність зако;
нодавчого затвердження інституційного відокремлення функціонування асоціацій кредитних спілок та
об'єднаних кредитних спілок та закріплення їх як незалежних інституцій. Функціональне призначення
асоціацій, у тому числі всеукраїнського рівня, повинно обмежуватися виключно виконанням представ;
ницьких, просвітницьких та консультаційних функцій. Водночас метою діяльності об'єднаної кредитної
спілки повинна бути сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок. Конкретизовано пропозиції
автора щодо особливостей розподілення обов'язків у сфері регуляторної діяльності між регулятором та
об'єднаною кредитною спілкою.
This paper examines the institutional organization of the credit cooperative system in Ukraine and analyzes
the ability of the existing institutional environment to promote both an activization of credit cooperation
development and the maintenance of its proper level of financial stability over time. It is proposed the improved
institutional structure of the domestic system of ensuring the financial stability of credit unions on the basis of
self;regulation. It is substantiated that associations of credit unions and the United credit union should functionate
as independent institutions. Thus, associations of credit unions should operate as representative institute and
their goal must be ensuring of the qualified representation of interests of credit unions; creation and support of
the service infrastructure functioning. So, the functionality of associations of credit unions should be limited
solely by the performance of representative, educational and advisory functions. At the same time, United credit
union should have status of executive institution and its goal to promote the financial stability of the credit
unions. The author's proposals regarding the peculiarities of the distribution of regulatory responsibilities between
the regulator and the United credit union are specified. So, as functions of the United credit union it is determined:
— participation in lawmaking activity of the regulator;
— monitoring compliance in financial servicing of the credit unions and conducting on;site inspections of
their activity;
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— conducting stress testing of credit unions, disclosure of information on key risks and results of stress
testing, developing recommendations for improving their financial stability;
— development of credit unions' insolvency settlement plans;
— deciding the introduction of temporary administration in credit unions that are recognized insolvent
(temporary authority until this function is transferred to the national institution of deposits guarantee);
— initiation and direct management of the compensation mechanism.
On our mind, fulfilling all these functions by the United credit union will allow to build a self;organized
and self;regulatory system of credit cooperation, that is a fundamental precondition for its financial stability
ensuring.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Фінансова стабільність — це фундаментальна осно
ва забезпечення сталого економічного розвитку. Так,
зокрема змістовою ознакою фінансової стабільності є
здатність фінансового сектору не поширювати внут
рішні проблеми на реальний сектор економіки, або
мінімізувати їх негативний вплив. Тобто, заходи щодо
забезпечення фінансової стабільності також сприяють
мінімізації фінансових загроз сталому розвитку еконо
міки країни. Втім, важливо відмітити, що наділення
фінансового сектору, або окремих його субсегментів,
такою здатністю повинно передбачати застосування
комплексних, системних заходів, які б сприяли посилен
ню внутрішньої міцності фінансових інституцій, як в
аспекті стійкості до зовнішніх шоків, так і не допущен
ню впливу внутрішніх проблем у їх діяльності на якість
та ефективність функціонування економічних агентів.
Досліджуючи питання фінансової стабільності вітчиз
няної кредитної кооперації, важливо акцентувати увагу
на інституційному аспекті її функціонування. З одного
боку, це пояснюється необхідністю імплементації євро
пейських стандартів до діяльності кредитних спілок, а з
іншого боку, інституційне удосконалення функціону
вання вітчизняної системи кредитної кооперації — це
об'єктивно назріла проблема. Так, низький рівень дові
ри до сектору кредитної кооперації (обсяг залишку
коштів членів на депозитних рахунках залишається
практично незмінним, починаючи з 2011 р.) за одночас
ного переважно споживацького відношення її членів
(обсяг кредитів вдвічі перевищує обсяг депозитних ре
сурсів, а частка прострочених кредитів у кредитному
портфелі станом на 01.07.2019 р. становить 17%). Для
розв'язання цих структурних диспропорцій у функціо
нуванні кредитної кооперації та стимулювання її роз
витку необхідними є саме інституційні зміни. Саме вони
здатні змінити як кількісні, так і якісні параметри функ
ціонування системи кредитної кооперації та поширити
їх на кредитні спілки.

ні основи кооперативного руху викладені у працях
Г.Я. Бланка [1], А.І. Крашеніннікова [2; 3], О.В. Чаянова
[4]. Особливості становлення кредитної кооперації в
умовах ринкової економіки розкрито у роботах вітчиз
няних науковців Г.В. Колєснікової [5], О.В. Добро
вольської [6], Є.Б. Ніколаєва [7], О.О. Хоменко [8]. Втім,
переважно увага вчених зосереджується на питан
нях узагальнення світового досвіду щодо функціо
нування системи кредитної кооперації та аналізу ос
новних показників діяльності кредитних спілок в Ук
раїні, а не критичній оцінці інституційних проблем
та суперечностей у функціонуванні вітчизняної сис
теми кредитної кооперації. Виключенням є праця В.
Крилової та М. Ніконової [9], в якій науковці звер
тають увагу на такі питання: методологія структу
рування сектору фінансових корпорацій; особли
вості регулювання та оподаткування діяльності кре
дитних спілок в Україні; критична оцінка моделей
правового регулювання кооперації в світі. Повністю
розділяючи важливість вищезазначених питань, втім,
вважаємо необхідним також звернути увагу на
змістову сторону вітчизняної системи кредитної
кооперації, уточнити призначення її рівнів у кон
тексті сприяння забезпеченню та довгостроковому
утриманню належного рівня фінансової стабільності
сектору кредитних спілок.
МЕТА СТАТТІ
Метою наукової статті є розробка пропозицій щодо
удосконалення інституційної структури вітчизняної
системи забезпечення фінансової стабільності кредит
них спілок на засадах саморегулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ\
Наразі в Україні функціонує досить суперечлива за
своєю сутністю система кредитної кооперації. Так, по
перше, вона має ознаки дворівневої системи, другий
рівень якої представлено асоціаціями кредитних спілок.
На всеукраїнському рівні функціонують Національна та
Всеукраїнська асоціації кредитних спілок. Окрім цьо
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
го, на їх базі створено об'єднані кредитні спілки —
Проблематика кредитної кооперації активно до Об'єднану та Українську об'єднану кредитні спілки
сліджується у науковому просторі. Так, фундаменталь відповідно.
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Тобто другий рівень вітчизняної системи кредитної
кооперації представлений трьома всеукраїнськими
інституціями — дві асоціації та одне об'єднання кредит
них спілок. Членство кредитних спілок у них передба
чено лише на добровільних засадах. Жодна з всеукраї
нських асоціацій не має статусу саморегулівної органі
зації — ні дефакто, ні деюре.
Втім, об'єднання кредитних спілок "Програма за
хисту вкладів", функціонування якої чітко не регламен
тована законодавством, за суттю своєї діяльності має
ознаки саморегулівної організації. Насамперед, це
єдина з наведених інституцій сформулювала такі цілі
діяльності: запровадження на саморегулівних засадах
міжнародних кооперативних принципів і стандартів
ефективного пруденційного нагляду для кредитних
спілокучасників об'єднання; координація та підтрим
ка ефективної ринкової політики кредитних спілок
учасників об'єднання, у тому числі в умовах системних
фінансових криз і суттєвих змін ринкової кон'юнкту
ри; проведення безвиїзного (дистанційного) та виїзно
го моніторингу фінансового стану; запровадження
ефективних механізмів підвищення рівня ліквідності та
рефінансування кредитних спілокучасників об'єднан
ня.
Також Законом України "Про кредитні спілки" ви
значено, що саморегулівна організація кредитних спілок
здійснює регуляторну діяльність виключно у межах
функцій, делегованих уповноваженим органом. Тобто,
з одного боку, всеукраїнські асоціації, які мають право
отримати статус саморегулівної організації, такими де
юре не є та обмежують свою діяльність переважно ви
конанням представницьких, законотворчих, про
світницьких та консультаційних функції. З іншого боку,
самоорганізоване об'єднання кредитних установ упро
ваджує принципи системи забезпечення фінансової ста
більності кредитних спілок, в якій особлива увага при
діляється питанням підтримки ліквідності та платосп
роможності, у тому числі реалізації програм фінансо
вого оздоровлення, а також побудові механізму гаран
тування внесків (вкладів) членів кредитної спілки.
Останній реалізується через механізм страхування де
позитів.
Потретє, аналіз функціонування системи кредит
ної кооперації в Україні дозволяє стверджувати, що її
другий рівень представлений асоціаціями, які, насам
перед, є представницькими органами, а об'єднані кре
дитні спілки входять до складу інфраструктури, яка
створюється асоціаціями. Тому об'єднані кредитні
спілки представляють другий рівень вітчизняної сис
теми кредитної кооперації лише як структурні елемен
ти асоціацій. А отже, дефакто основне призначення
другого рівня системи кредитної кооперації в Україні —
це організація взаємодопомоги та захисту спільних
інтересів кредитних спілок у їх взаємодії з органами
влади різного рівня та спеціалізації. Втім, метою ство
рення та загалом діяльності об'єднаних кредитних
спілок, які функціонують як структурні підрозділи асо
ціацій (навіть у Законі України "Про кредитні спілки"
вимоги до діяльності об'єднаних кредитних спілок виз
начені у розділі VI "Асоціації кредитних спілок"), є
сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок,
що за своїм змістом включає у себе "надання взаємо
допомоги та захисту спільних інтересів кредитних
спілок", а не навпаки, як це наразі слідує з чинного за
конодавства. Тобто має місце методологічна супе
речність, яка, на наше переконання, є суттєвим стри
муючим чинником до ефективної організації забезпе
чення фінансової стабільності кредитних спілок на
умовах саморегуляції.
Втім, незважаючи на виявлені суперечності інститу
ційного, методологічного та організаційного характе
ру, очевидним є становлення саморегулівної системи
кредитної кооперації в Україні як за сутністю, так і
формою втілення. Однак для забезпечення її дієвості з
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точки зору сприяння фінансовій стабільності кредитних
спілок вважаємо необхідним реалізувати таке:
1. Лише одна об'єднана кредитна спілка повинна
бути наділена уповноваженим органом правом нада
вати фінансову підтримку кредитним спілкам, у тому
числі задоволення їх потреб у ліквідності, проведення
реорганізації (за необхідності), виявлення передкри
зових ситуацій та відвернення/мінімізацію негативних
впливів, періодичне інспектування тощо. Наразі на
вітчизняному ринку кредитної кооперації діють дві
об'єднані кредитні спілки, у жодній з яких членство
кредитних спілок не є обов'язковим. Подібне, на наше
переконання, суттєво послаблює як реальні, так і по
тенційні ефекти від консолідації суб'єктів кредитної
кооперації. Насамперед, це пояснюється тим, що ре
зультати діяльності об'єднаної кредитної спілки без
посередньо залежать від фінансового стану кредитних
спілокчленів. Водночас однорідний розподіл кредит
них спілок за критерієм якості їх фінансового стану
між різними об'єднаними кредитними спілками є ма
лоймовірним. Окрім цього, це формує надлишкову
складність для уповноваженого органу у забезпеченні
належної якості функціонування другого рівня систе
ми кредитної кооперації.
2. Необхідно внести зміни до Закону України "Про
кредитні спілки", закріпивши обов'язкове членство кре
дитних спілок в об'єднаній кредитній спілці, основні
риси якої описані у попередньому пункті.
3. Діяльність асоціацій, у тому числі всеукраїнсько
го рівня, повинна обмежуватися виконанням представ
ницьких, просвітницьких, консультаційних функцій.
Членство в них повинно бути на добровільних засадах
та не слугувати передумовою вступу до об'єднаної кре
дитної спілки. Також не вбачаємо необхідності у існу
ванні кількох асоціацій на всеукраїнському рівні. Як
інституція представницькопросвітницького типу, вона
повинна представляти інтереси кредитної кооперації
загалом, а не лобіювати питання окремих груп кредит
них спілок.
4. Об'єднана кредитна спілка повинна бути відпові
дальною за формування необхідної інфраструктури для
виконання статутної мети, що й мусить бути критерієм
наділення її правом функціонувати як системоутворю
юча інституція системи кредитної кооперації. Також,
на рівні законодавства важливо змістити акцент з асо
ціацій, як інституцій представницького типу, на об'єднані
кредитні спілки шляхом перейменування розділу VI ви
щезгаданого закону на "Об'єднана кредитна спілка",
розкриваючи мету, функції її діяльності та мінімальні
вимоги до інфраструктури для виконання статутного
призначення.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
З метою переходу від мультиінституційної структу
ри другого рівня системи кредитної кооперації, що скла
лася в Україні, до моноінституційної, як необхідної пе
редумови забезпечення фінансової стабільності кредит
них спілок, Нацкомфінпослуг повинен здійснити такі
заходи:
1) ініціювати реорганізацію інституту саморегу
лювання кредитних спілок шляхом злиття двох існу
ючих об'єднаних кредитних спілок та добровільного
об'єднання "Програма захисту вкладів" та створити
на їх базі єдину всеукраїнську об'єднану кредитну
спілку;
2) розірвати існуючу взаємозалежність між ново
створеною на основі реорганізації всеукраїнською
об'єднаною кредитною спілкою (обгрунтовано у попе
редньому пункті) та всеукраїнськими асоціаціями шля
хом відміни дії абзацу другого частини першої статті 25
Закону України "Про кредитні спілки" — "об'єднана
кредитна спілка створюється на базі членства асоціації
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кредитних спілок". Вважаємо більш доцільним їх функ
ціонування як незалежних інституцій;
3) визначити необхідні компоненти інфраструкту
ри всеукраїнської об'єднаної кредитної спілки, виходя
чи з її функціонального призначення.
Окрім зазначеного вище, побудова дієвого інститу
ту підтримки ліквідності кредитних спілок також потре
бує удосконалення пруденційного нагляду за діяльністю
кредитних спілок. Так, вважаємо доцільним розподіли
ти обов'язки у сфері регуляторної діяльності між регу
лятором (наразі це Нацкомфінпослуг, а у перспективі
Національний банк) та об'єднаною кредитною спілкою.
Так, до компетенцій регулятора, на нашу думку, дореч
но віднести:
— розробку індикаторів пруденційного нагляду за
діяльністю кредитних спілок;
— встановлення вимог до діяльності кредитних спі
лок (зокрема, у сфері формування бухгалтерської
звітності, побудови систем внутрішнього контролю та
корпоративного управління, інформаційнотехноло
гічної безпеки та ін.);
— контроль за діяльністю кредитних спілок у час
тині дотримання законодавчих вимог у формі інспекц
ійних перевірок та безвиїзного нагляду із залученням
представників об'єднаної кредитної спілки;
— визначення та застосування заходів впливу у ви
падку порушення законодавчих вимог;
— контроль за діяльністю об'єднаної кредитної
спілки щодо якості та повноти виконання нею делего
ваних регулятором функцій;
— регламентування порядку використання об'єдна
ною кредитною спілкою коштів компенсаційного та ста
білізаційного фондів.
У свою чергу, за об'єднаною кредитною спілкою
необхідно закріпити такі обов'язки:
— участь у розробці нормативноправових актів, з
урахуванням позиції всеукраїнської асоціації;
— моніторинг дотримання правил надання фінансо
вих послуг шляхом перевірки внутрішніх положень та
проведення виїзних перевірок діяльності кредитних
спілок;
— проведення стрестестування діяльності кредит
них спілок, розкриття інформації щодо ключових ри
зиків та результатів стрестестування, розробка реко
мендацій щодо підвищення їх фінансової стійкості;
— розробка планів врегулювання неплатоспромож
ності кредитних спілок;
— прийняття рішення про запровадження тимчасо
вої адміністрації в кредитних спілках за умови визнан
ня регулятором їх неплатоспроможності (тимчасові
повноваження допоки ця функція не буде передана за
гальнодержавній інституції гарантування вкладів фізич
них осіб);
— ініціювання та безпосереднє управління компен
саційним механізмом (створення компенсаційної інсти
туції, розробка механізму наповнення компенсаційно
го фонду, визначення умов використання коштів фонду
та порядку виплат компенсацій членам кредитних
спілок).
Водночас підвищенню фінансової стабільності кре
дитних спілок також сприятимуть такі дії об'єднаної
кредитної спілки: збір, обробка та попередня перевірка
звітності кредитних спілок, перш ніж направити її на
розгляд регулятора; оцінка кредитного портфеля —
оцінка простроченої заборгованості в кредитних
спілках та розробка рекомендацій для покращання
якості продуктивних активів кредитних спілок, підви
щення ефективності роботи з простроченими кредита
ми тощо.
Виконання об'єднаною кредитною спілкою всіх за
значених завдань повністю відображає природу коопе
рації та дозволяє побудувати самоорганізовану та са
морегульовану систему, невід'ємною частиною якої по
винен стати механізм підтримки ліквідності кредитних
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спілок та механізм компенсації вкладів членів кредит
них спілок, обгрунтуванню змісту яких будуть присвя
чені подальші наукові пошуки.
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