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Ознакою сучасності є поширен�
ня процесів глобалізації, лібераліза�
ція та дерегулювання фінансових
ринків, що сприяло появі нових
суб'єктів — небанківських фінансо�
вих установ. З початком ринкових
перетворень розпочалося відтво�
рення кредитного кооперативного
руху як у світі, так і в Україні, що
означило необхідність вирішення
багатьох питань щодо сутності,
форм і механізмів функціонування,
можливості запровадження різно�
манітних моделей, аналізу особли�
востей взаємодії з іншими суб'єкта�
ми ринку фінансових послуг тощо.
Однією з масових і конкурентноз�
датних форм кредитної кооперації
є кредитні спілки — автономні не�
залежні ринкові структури. Склад�
ність економічних перетворень на�
ціональної економіки та політична
нестабільність не сприяли станов�
ленню кредитних спілок як активно�
го, ефективного та надійного суб�
'єкту ринку фінансових послуг. Не
знайшли вирішення питання інтег�

УДК 334+(339.7)

Н. М. Пантєлєєва,
кандидат технічних наук, доцент, докторант, Університет
банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КОНСЕРВАТИЗМ ТА

ІННОВАЦІЇ КРЕДИТНОЇ

КООПЕРАЦІЇ

У статті розглянуто актуальні питання та проблеми діяльності кре)

дитної кооперації з точки зору теорії відкритих інновацій та новацій.

Означено особливості кризових інновацій та інновацій розвитку сис)

теми кредитної кооперації.

The urgent issues and problems of credit cooperation from the position

of the open innovations theory are examined in the article. The peculiarities

of the crisis innovations and innovations of credit cooperation system

development are determined.

Ключові слова: кредитна кооперація, кредитна спілка, інновації.
Key words: credit cooperation, credit union, innovations.

рації кредитних спілок у націо�
нальній економіці, ефективної взає�
модії з органами державної влади,
ринковими структурами.

Фінансова криза ще більш загос�
трила невирішені проблеми та озна�
чила необхідність негайного визна�
чення нових орієнтирів, прийняття
науково�обгрунтованої концепції та
системи реальних дій щодо регулю�
вання кредитної кооперації. Саме
цим обумовлено актуальність і не�
обхідність поглиблення досліджень
процесів формування кредитної ко�
операції в структурі ефективного
механізму функціонування фінансо�
вої системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
І ДОСЛІДЖЕНЬ

Кредитна кооперація має свою
історію, її різноманітні органі�
заційні форми знайшли широке роз�
повсюдження в багатьох країнах
світу. Принципи кредитної коопе�
рації, які були закладені Г. Шульц�

Делічем і Ф. Райффайзеном і розви�
нуті в роботах видатних учених і
економістів, зокрема: О.М. Анцифе�
рова, В.В. Воронцова, В.С. Садовсь�
кого, М.І. Туган�Барановського,
О.І. Чупрова, О.В. Чаянова, М.Л.
Хейсина та ін., не втратили своє зна�
чення і сьогодні та стали основою
ідеології сучасного кооперативно�
го руху. Відродження та стрімкий
розвиток кредитної кооперації в
умовах ринкових трансформацій
активізував дослідження з даної
проблематики, що знайшло відобра�
ження в роботах багатьох російсь�
ких учених і економістів: теоретичні
засади, нормативне регулювання
кредитної кооперації (О.О. Аузан,
С.П. Артемьев, С.Б. Коваленко,
В.М. Пахомов, Л. Попов, М.Ф. Шкляр);
аналіз та узагальнення практичної
діяльності (Г.А. Байтенова, Е.В.
Ленська, А.В. Овсянникова, Д.Г.
Плахотня, О.Г. Сушкевич, В.П. Тре�
тьяк); моделювання ефективності
кооперативних структур і оцінка ри�
зиків (Ю.М. Волохонський, В.О. По�
топахин, З.М. Козенко). Проблем�
ним питанням законодавчого регу�
лювання, діяльності суб'єктів кре�
дитної кооперації на ринку фінан�
сових послуг, міжнародного досві�
ду кредитної кооперації та його
адаптації для України присвячені
дослідження вітчизняних учених і
фахівців�практиків, зокрема Азаро�
ва А.С., Алексєєнко Л.М., Василь�
ченко З.М., Гавриленко О.Ю., Гон�
чаренко В.В., Гончаренко О.О.,
Грудзевич У.Я., Криклій А.С., Кара�
кулової І.С., Коцовської Р.Р.,
Міщенко С.В., Науменкової С.В.,
Оленчука А.Я., Смовженко Т.С.,
Слав'юка Р.А.

Основні засади теорії інновацій
викладено в роботах В. Ванхавербе�
ке, Дж. Ван Дейна, П. Друкера,
Г. Кларка, А. Клакнехта, Т. Менша,
Й. Шумпетера, К. Фримэна, Г. Чес�
боро та ін. Сучасні аспекти іннова�
ційної діяльності досліджують такі
вітчизняні вчені, як: В.П. Александ�
рова, А.С. Гальчинський, В.М. Геєць,
В.А. Денисюк, C.А. Єгоричева, А.Я. Кузн�
єцова, О.О. Лапко, Т.А. Медвідь,
Л.М. Назарчук, В.П. Семиноженко,
Л.І. Федулова, О.О. Чуб та інші. Од�
нак, незважаючи на серйозне опра�
цювання, теоретико�методологічні
та багато прикладних питань кредит�
ної кооперації залишаються не вир�
ішеними. Передусім, це відноситься
до врахування специфіки здійснен�
ня інноваційної діяльності в кре�
дитній кооперації, коли інновації
стають стратегічним ресурсом у ви�
рішенні завдань підвищення ефек�
тивності та конкурентоспромож�
ності.

Мета статті полягає в дослід�
женні та систематизації інновацій�
них тенденцій забезпечення роз�
витку системи кредитної коопе�
рації.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Консерватизм історично має
різноманітні форми. Для нього ха�
рактерне відстоювання традицій�
них цінностей, підтримка сталих
систем і норм, не прийняття ради�
кальних реформ і всього нового.
Головний принцип консерватизму
— поступовість і обачність. Дво�
якість консерватизму особливо
проявляється в умовах кризових
явищ через одночасну гостру не�
обхідність і терміновість поряд зі
стриманістю запровадження за�
ходів реагування для мінімізації
втрат, що є проявом його негатив�
ної та позитивної сутності.

Досліджуючи вплив консерва�
тизму на розвиток кредитної коопе�
рації, можна впевнено стверджува�
ти, що незмінні майже два століття
принципи є підтвердженням пози�
тивного консерватизму, який забез�
печив розвиток міжнародного руху
кредитної кооперації, прикладом
чого є Всесвітня рада кредитних
спілок (WOCCU). На сьогодні за да�
ними статистичного звіту Все�
світньої ради кредитних спілок
(WOCCU) кредитна кооперація діє в
97 країнах світу, 49 330 кредитних
союзів яких об'єднали 184 млн
членів. Майже в усіх країнах світу в
2009 році спостерігалося зростання
заощаджень і активний попит на по�
зики, що загально характеризує кре�
дитну кооперацію як стабільно фун�
кціонуючу, підкреслює зростаючу
роль фінансових кооперативів у світі
не зважаючи на глобальний еконо�
мічний спад.

Поряд з цим у деяких країнах, де
галузь кредитної кооперації не до�
сягла належної сталості, криза заз�
начила неефективність законодав�
чих норм, заходів регулювання,
фінансових механізмів забезпечення
стійкого стану та надійності, нероз�
винутість і недієздатність інфраст�
руктури, що можна вважати нега�
тивною ознакою консерватизму.

В європейському секторі кредит�
ної кооперації в 2009 році Україна
займала третє місце з відсотком ак�
тивного населення 6,8% після Ір�
ландії (75,4%) та Польщі (7,4%) з по�
казниками: кількість кредитних
спілок та інших установ — 729 (�12%
в порівнянні з 2008 р.) до яких вхо�
дить 2 190 тис. пайовиків (�18%), за�
ощаджень — 477,479,546 $ (�27%),
займів — 493,359,162 $ (�30%), ре�
зервів — 56,816,366 $ (�44%), активів
— 532,314,805 $ (�30%) [2].

У цілому, система кредитної ко�
операції України в першому півріччі
2010 року також демонструвала зни�
ження показників діяльності в по�
рівнянні з минулими періодами. За�
гальний обсяг активів кредитних
спілок станом на 30.06.10 становив
2 983,5 млн грн. (�35,4%). Загальний

обсяг капіталу кредитних — 954,4
млн грн. Найбільшу питому вагу в
його структурі становив пайовий ка�
пітал (758,5 млн грн.). Внески (вкла�
ди) членів кредитних спілок на де�
позитні рахунки 1 662,3 млн грн.
(�46,8%); кредити, надані членам
кредитних спілок 2 743,2 млн грн.
(�33,4%). Розподіл кредитів і депо�
зитів по строкам повернення надано
на рис.1. При цьому загальне скоро�
чення кредитного портфеля відбува�
лось одночасно зі скороченням за�
боргованості за неповерненими та
простроченими кредитами (станом
на 30.06.10 заборгованість становить
821,2 млн грн.), що свідчить про
дієвість заходів щодо повернення
прострочених кредитів [3].

До позитивного консерватизму
кредитної кооперації можна також
віднести прийняття стандартів діяль�
ності, зокрема організаційно�право�
вих, операційних, бухгалтерського
обліку та фінансових.

Негативні риси консерватизму
відслідковуються у факторах і тен�
денціях, що стримують побудову
розвинутої й ефективної системи
кредитної кооперації в структурі
фінансової системи України, зокре�
ма [1]:

� недосконалість законодавства
України, що регулює ринок коопера�
тивного кредитування та діяльність
суб'єктів кредитної кооперації та
його не адаптованість до законодав�
ства Європейського Союзу;

— недостатній рівень капіталі�
зації для виконання зобов'язань;

— відсутність інфраструктури,
необхідної для забезпечення ефек�
тивного функціонування системи
кредитної кооперації, оперативного
надання фінансової підтримки
суб'єктів кредитної кооперації у разі
різкого погіршення їх фінансового
стану, впровадження сучасних уп�

равлінських та інформаційних тех�
нологій;

— відсутність ефективного меха�
нізму захисту, у тому числі системи
гарантування їх вкладів;

— наявність у кредитному порт�
фелі переважної кількості коротко�
строкових кредитів, пов'язаних, як
правило, з придбанням товарів три�
валого вжитку;

— високі відсоткові ставки за
кредитами та порівняно незначні
строки кредитування, що істотно
обмежує можливість активної робо�
ти на ринку іпотечного кредитуван�
ня, суб'єктів малого підприємництва
та фермерських господарств;

— нестійкий фінансовий стан ча�
стини суб'єктів кредитної коопе�
рації, відсутність дієвого механізму
підтримання фінансової стабільності
та гарантування вкладів, зокрема на
засадах саморегулювання.

За рекомендаціями міжнародно�
го стандарту під інновацією розумі�
ють кінцевий результат інноваційної
діяльності, що отримав втілення у
вигляді нового або вдосконаленого
продукту, впровадженого на ринку,
нового або вдосконаленого техноло�
гічного процесу, який використову�
ють в практичній діяльності, або в
новому підході до соціальних послуг
[7]. Класифікація інновацій кредит�
ної кооперації надана в табл.1.

Відповідно до теорії інновацій та
враховуючи поточний момент щодо
глобальної фінансової кризи, аналіз
кредитної кооперації доцільно про�
водити з погляду інновацій кризово�
го періоду та інновацій розвитку.

Інновації кризового періоду орі�
єнтовані на швидке прийняття рі�
шень. З перших проявів фінансової
кризи Держфінпослуг зобов'язав
суб'єктів кредитної кооперації впро�
вадити наступні заходи [10]:

— оперативно внести корективи

Рис. 1 Розподіл кредитів і депозитів по строкам повернення
Джерело. Складено за [3].
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у фінансову політику з огляду на не�
обхідність першочергового дотри�
мання нормативів ліквідності;

— виконувати свої зобов'язан�
ня за договорами про залучення
внесків на депозитні рахунки лише
у разі закінчення строків дії таких
договорів;

— здійснювати розподіл доходу
у вигляді процентів на пайові внески,
повернення додаткових пайових
внесків, здійснювати будь�яку благо�
дійну діяльність лише за умови від�
сутності заборгованості перед свої�
ми членами за внесками на депозитні
рахунки, за якими надійшли заяви
про дострокове припинення дії від�
повідних договорів;

— для суб'єктів кредитної коо�
перації, які не мають заборгованості
за внесками членів на депозитні ра�
хунки, здійснювати розподіл дохо�
ду у вигляді процентів на пайові вне�
ски та повернення внесків, що фор�
мують капітал, лише за рахунок
коштів, що надходять від здійснен�

ня активних операцій (платежів за
наданими кредитами, депозитами в
банках і об'єднаних кредитних
спілках тощо).

Для суб'єктів кредитної коопе�
рації  завдання надійності  та
стійкості використання фінансових
ресурсів переважає над завданням
максимізації доходу. У розвинутих
країнах забезпечення стабільності
суб'єктів кредитної кооперації та
захист вкладів їх членів здійс�
нюється у більшості випадків за
ініціативою самих кооперативних
систем через ступеневу систему за�
хисту. На першому рівні це дотри�
мання нормативних вимог щодо на�
копичення власного капіталу та
формування резерву, на другому —
стабілізаційна програма, на треть�
ому — фонд гарантування вкладів.
Така система забезпечує надійний
захист як від макроекономічних
факторів, так і внутрішніх не�
доліків системи управління, що мо�
жуть викликати погіршення якості

чи втрату активів, неплатоспро�
можність із�за збитковості чи не�
відповідності структури активів і
пасивів [6, 10].

Криза підтвердила, що для Ук�
раїни гострою необхідністю є ство�
рення повноцінної інфраструктури,
а саме — системи гарантування
вкладів, стабілізаційних фондів, си�
стеми рефінансування. Досі не має
державного стабілізаційного фонду,
але в 1999 році ВАКС створено стаб�
ілізаційний фонд "Програма захис�
ту вкладів" та в 2000 році Національ�
ною асоціацією кредитних спілок
України (НАКСУ) — стабілізаційний
фонд для видачі внутрішніх фінансо�
вих позик. Передбачалось, що стаб�
фонди стануть основою для майбут�
нього Фонду гарантування вкладів,
але нажаль вони не набули належної
сили та дієвості.

Обговорення проекту ЗУ "Про
Фонд гарантування вкладів членів
кредитних спілок", яке тривало де�
кілька років і прийняття у грудні
2010 року також є свідченням кон�
серватизму, коли, нажаль, його на�
слідки для кредитної кооперації та
її членів дуже значні. Ключовою
функцією фонду гарантування є
здійснення виплат за вкладами на�
селення в тих кредитних спілках, в
яких виникли системні проблеми з
платоспроможністю. Проте ство�
рення системи гарантування вкладів
має супроводжуватися ще двома
необхідними реформами, а саме:
впровадження механізмів підтрим�
ки ліквідності шляхом надання
цільового рефінансування та ство�
рення інструментів фінансового оз�
доровлення.

Прагнення до новацій ті подо�
лання консерватизму потребує фор�
мування нових пріоритетів, нової
моделі інноваційного розвитку.
Інновації розвитку мають виперед�
жаючий характер і впроваджуються
поступово.

Відповідно до сфери застосуван�
ня (табл. 1) відрізняють управлінські,
організаційні та соціальні інновації.
Управлінські інновації спрямовані на
реалізацію принципів самоврядуван�
ня, саморегулювання, розвиток
інфраструктури, підвищення якості
управління, що знаходить відобра�
ження в нових підходах, моделях,
механізмах та інструментах, вті�
люється шляхом прийняття норма�
тивно�законодавчих актів, регла�
ментів і частіше мають рівень новиз�
ни міжнародний або національний.
Інновації потребують значних інте�
лектуальних зусиль, тому прагнення
рівномірного рівня інтенсивності їх
генерації потребує створення та
підтримки інноваційної культури.
Проте реалізація інновацій немож�
лива без підготовки кваліфікованих
кадрів, наприклад шляхом системи
дистанційної освіти на базі інтернет�
технологій, що дозволяє [11]:

Таблиця 1. Класифікація інновацій кредитної кооперації
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Джерело: Складено автором



МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО�ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «БАНКІВСЬКА
СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ» (14—15 ЖОВТНЯ 2010 Р.)

175www.economy.in.ua

— постійно підвищувати кваліф�
ікацію в режимі он�лайн, проходити
атестацію та сертифікацію;

— брати участь в тематичних
інтернет�семінарах і тренінгах з
різноманітних аспектів діяльності;

— мати доступ до інформаційних
ресурсів, електронних бібліотек.

Для діяльності кредитної коопе�
рації України на даний час найбільш
притаманні організаційні інновації
як нові способи побудови взаємові�
дносин, нові форми співпраці, нові
методи інтеграції, що згідно теорії
відкритих інновацій та новацій виз�
начається як аутсорсинг (outsour�
cing) технологій. Прикладами аут�
сорсингу може слугувати:

— загальнонаціональний проект
"Міжнародне бюро кредитних
історій" за участю суб'єктів кредит�
ної кооперації, банків, страхових
компаній і міжнародних партнерів,
що забезпечує доступ до якісної
інформації про позичальника (клі�
єнта) та дозволяє розширити спектр
послуг, зменшити власні витрати,
ризики та собівартість, підвищити
якість;

— загальнонаціональна "Про�
грама підтримки та розвитку кре�
дитних спілок" у рамках якої фак�
тично розпочато створення відкри�
того ринку обміну кредитними ре�
сурсами, що сприяє підвищенню
стійкості системи кредитної коопе�
рації та кожного окремого її суб�
'єкта;

— залучення юридичних ком�
паній для вирішення суперечок по
кредитних договорах, правового
захисту інтересів суб'єктів кредит�
ної кооперації, наприклад, для ви�
конання функцій Третейського
суду.

Система кредитної кооперації є
однією з ефективних моделей по�
будови демократії в суспільстві.
Соціальні інновації орієнтовані на
реалізацію головного принципу
взаємодопомоги та побудову су�
часних моделей соціально�відпові�
дального бізнесу для вирішення
соціальних проблем суспільства.
Підтвердженням цього є розвиток
міжнародного кооперативно�кре�
дитного руху та приєднання до
інновації Глобального Договору
ООН щодо Корпоративної соціаль�
ної відповідальності.

Відповідно до об'єкту запро�
вадження визначають інноваційні
продукти, послуги та технології
(табл. 1). Суб'єкти кредитної коо�
перації дуже обмежені в обсягах і
видах операцій. Типовими на даний
час є залучення депозитів і видача
кредитів. До перспективних но�
вацій можна віднести проведення
за замовленням своїх членів фінан�
сових розрахунків (платежів),
бізнес�кредитування, посеред�
ницькі послуги для пенсійних
фондів, факторингові операції, се�

к'ютеризація активів, валютні опе�
рації, посередництво при укладенні
договорів по страхуванню депо�
зитів, майна кредитних спілок,
життя позичальників кредитних
спілок тощо. Розширення спектру
інноваційних продуктів і послуг
можливо тільки при розробці та/
або внесенні змін у нормативну
базу за участю регуляторів — На�
ціонального банку України та Дер�
жфінпослуг.

Більшість інновацій реалі�
зується на основі інформаційних і
комунікаційних технологій, що
відповідно вимагає значних фінан�
сових ресурсів, але разом з цим
надає високий рівень результатив�
ності.

Зарубіжна практика має прикла�
ди введення нових технологічних
продуктів щодо використання пер�
сональних цифрових пристроїв
(PDA's — personal digital assistants)
для проведення фінансових тран�
закцій. Інноваційна програма Match�
Savings.org (WOCCU) дозволяє роз�
робляти нові фінансові продукти з
урахуванням малих сум заощаджень
малозабезпечених членів кредитної
кооперації в країнах, що розвива�
ються.

Перспективним для кредитних
спілок України є інформаційний аут�
сорсинг — формування ефективних
і соціально значимих інновацій за
допомогою системних інформацій�
них інтеграторів. Серед таких но�
вацій може бути впровадження (за�
безпечення):

— кредитних карт MasterCard
або VISA та побудова власної бан�
коматної мережі або використання
діючих банківських банкомантних
мереж на засадах аутсорсингу;

— доступу до національної сис�
теми масових електронних платежів
(НСМЕП);

— інтернет�банкінгу та мобіль�
ного банкінгу — грошові перекази,
поповнення депозитів і внесення
платежів за кредитами;

— власної скорингової системи
для оцінки ризику неповернення
кредитів;

— автоматизованих систем мон�
іторингу за міжнародними стандар�
тами.

Тобто, враховуючи зарубіжний
досвід і спираючись на принцип
відкритості, реальним є розширення
спектру інноваційних продуктів, по�
слуг і технологій шляхом взаємодії
з банками, страховими компаніями,
інвестиційними фондами, компанія�
ми розробки програмного забезпе�
чення та іншими установами.

ВИСНОВОК
Таким чином, кредитна коопе�

рація України знаходиться на етапі
розвитку, прагне досягнути вищого
рівня та отримати ринкові переваги.
Фінансова криза показала здатність

системи до швидкого реагування та
спроможність більшою мірою до ре�
алізації антикризових інновацій.
Посткризовий період (період інно�
ваційного розвитку) висуває за не�
обхідне подолання негативних про�
явів консерватизму та конструктив�
ного оновлення. Нових якостей на�
ціональна система кредитної коопе�
рації отримає за умови формуван�
ня інноваційної стратегії та реалі�
зації її основних засад шляхом
удосконалення законодавства,
створення довгострокових умов
стабільності, що дозволить отрима�
ти статус саморегульованої систе�
ми, зміцнити її позиції на ринку
фінансових послуг.
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