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ВСТУП
В останні роки на національних ринках позикових

капіталів розвинутих країн важливу роль стали відігра"
вати спеціалізовані небанківські кредитно"фінансові
інститути, які посіли важливе місце в накопиченні та мо"
білізації грошового капіталу. До числа цих установ слід
віднести і кредитні спілки [2].

Кредитна кооперація поступово займає належне
місце у кредитно"фінансовому секторі економіки.
Відродження кредитних спілок стало одним із важли"
вих стратегічних напрямів розвитку національної сис"
теми кооперації. Кредитні спілки сьогодні вже є по"
мітним явищем у суспільстві. Залучаючи заощадження
своїх членів для організації взаємокредитування, кре"
дитні спілки активно заявили про себе як про досить
перспективних суб'єктів фінансового ринку, що діють
у секторах мікрокредитів та заощаджень населення [3].

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Особливостям функціонування, оцінці діяльності та

перспективам розвитку кредитних спілок присвячено
багато праць вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед
них варто відзначити таких, як С.Бабенко, В.Гончарен"
ко, А. Морозов, А. Пантелеймоненко та інші.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є оцінка діяльності кредитних

спілок на сучасному етапі економічного розвитку Ук"
раїни, висвітлення проблем функціонування та визна"
чення перспектив їх подальшого розвитку.

Методологічну основу статті склали наукові мето"
ди пізнання, такі як узагальнення та аналіз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кредитна кооперація бере свій початок з середини

ХІХ ст., коли в Німеччині були створені народні банки
Шульце"Деліча та сільські ощадні каси Райффайзена. В
Україні розвиток кредитної кооперації пов'язують з ут"
воренням ощадно"позичкового товариства, засновано"
го у 1869 році у м. Гадяч на Полтавщині.

Кредитні спілки в минулому були широко розповсюд"
жені на всій території України. До Першої світової війни
в центрально"східних областях України, які входили до
складу Російської імперії, налічувалось 2477 кредитних
кооперативів. За часів Української Народної Республі"
ки у 1919 році їх було понад 3300. Встановлення в Ук"
раїні радянської влади та перехід до політики "воєнного
комунізму" привели до ліквідації кредитної кооперації.
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З проголошенням НЕПу, особливо після Декрету
"Про кредитну кооперацію" від 5 квітня 1922 року, кре"
дитна кооперація почала відроджуватись. Але згортан"
ня нової економічної політики привело до того, що
відроджена кредитна кооперація до 1929 року була по"
вністю ліквідована.

Процес відродження кредитно"кооперативного
руху в Україні почався за підтримки української діас"
пори після проголошення Україною незалежності та
після підписання Президентом України Указу "Про
Тимчасове Положення про кредитні спілки в Україні" у
вересні 1993 року. 7 лютого 1994 року Національний
банк України затвердив Типовий Статут кредитної
спілки, а у червні цього самого року 28 кредитних спілок
із 17 областей України заснували Національну асоціа"
цію кредитних спілок України (НАКСУ). В листопаді
1994 року Національна асоціація кредитних спілок Ук"
раїни була прийнята повноправним членом Всесвітньої
ради кредитних спілок [8].

Згідно Закону України "Про кредитні спілки" кре"
дитна спілка — це неприбуткова організація, заснована
фізичними особами на кооперативних засадах з метою
задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні
та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних
грошових внесків членів кредитної спілки. Діяльність
кредитної спілки грунтується на основних принципах
кооперації, а саме:

— добровільність вступу та свобода виходу з кре"
дитної спілки;

— рівноправність членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласність [1].
Так, станом на 1 вересня 1996 року за даними На"

ціонального банку в Україні було зареєстровано близь"
ко двохсот кредитних спілок (табл. 1).

Перспективність цих кооперативних фінансово"кре"
дитних установ підтверджує стала позитивна динаміка
їх розвитку (рис. 1).

 Сектор кредитних спілок швидко розвивався у пер"
іод з 2004 по 2008 рік. Але фінансова криза, яка досяг"
нула України у 2008 році суттєво вплинула на їхню
діяльність, внаслідок чого багато кредитних спілок при"
пинили свою діяльність та існування. Перші проблеми
стали помітними в період з грудня 2008 року по січень
2009 року, коли позичальники почали затримувати пла"
тежі за кредитами у зв'язку зі зменшенням реальних до"
ходів і високим рівнем інфляції. Відтік депозитів та втра"
та активів стали основними причинами банкрутств і зак"
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риття кредитних спілок. Загальна кількість кредитних
спілок скоротилася з 829 наприкінці 2008 року до 700
наприкінці другого кварталу 2010 року. За період кри"
зи 129 кредитних спілок пішли з ринку. З кінця 2008 року
до першої половини 2010 року кількість членів кредит"
них спілок скоротилася на 43% [9].

Зменшення кількості кредитних спілок є наслідком
фінансової кризи. Результати діяльності кредитних
спілок за І півріччя 2010 року та динаміка основних по"
казників за І півріччя 2008—2010 років наведені в таб"
лиці 2.

Розподіл за кількістю
членів кредитних спілок станом
на 30.06.10 року зображено на
рис. 2.

Так, станом на 30.06.10 ро"
ку кількість членів кредитних
спілок становила 1520,6 тис.
осіб, з яких 336,7 тис. осіб, або
22,1% — члени КС, які мають
діючі кредитні договори, та 70,6
тис. осіб (4,6%) — члени спілок,
які мають внески (вклади) на
депозитних рахунках.

У цілому, система кредит"
них спілок України станом на
30.06.10 р. демонструвала зни"
ження показників діяльності в

порівнянні з минулими періодами.
Незважаючи на значне скорочення об"

сягів кредитування кредитними спілками, як
і в попередні роки, найбільший попит мають
споживчі кредити, частка яких становить
39%, або 1064,3 млн грн. Друге місце посіда"
ють кредити на інші потреби — 29%, або
802,0 млн грн. Значну частку мають ко"
мерційні кредити та кредити, видані на прид"
бання, будівництво та ремонт житла. Кре"
дитування ведення селянських та фермерсь"
ких господарств, як і в попередні періоди,
має незначну частку в загальному обсязі ви"
даних кредитів (рис. 3).

На кінець 2010 року в Державному
реєстрі фінансових установ знаходилася
інформація про 659 кредитних спілок, які
об'єднували 1570 млн громадян, а сумарні

активи кредитних спілок склали 3432 млн грн., що на
18,6% менше, ніж на кінець попереднього року. На
кінець 2010 року приблизно півмільйона членів кредит"
них спілок мали діючі кредитні договори на загальну
суму 3350 млн грн. Кредитний портфель кредитних
спілок включає кредити, видані на соціальні та споживчі
цілі, а також на розвиток приватного підприємництва,
фермерських господарств і підсобних селянських гос"
подарств. Середній розмір кредиту у 2010 році стано"
вив 9,8 тис. грн., для порівняння; у 2009 році ця цифра
складала 9,2 тис. грн.

Вже у другому півріччі 2010
року кредитні спілки поступово
нарощували обсяги вкладів на де"
позитних рахунках і портфель на"
даних членам кредитних спілок
кредитів. Однак обсяг загально"
го кредитного портфеля станом
на кінець 2010 року все ще зали"
шався на 14,3% меншим, ніж на
кінець 2009 року, а загальна сума
вкладів на депозитних рахунках у
кредитних спілках була меншою
відповідно на 34% [7].

Стрімке скорочення активів
кредитних спілок у період кризи
змінилося незначним їх нарощу"
ванням із середини 2010 року.
Розмір активів на кінець 2010
року становив 56,6% стосовно
докризового рівня 2008 року.
Саме кредитні спілки, порівняно
з іншими небанківськими фінан"
совими установами, виявилися
найбільш вразливими до проявів
фінансової кризи та найменш
спроможними щодо її якнайш"
видшого подолання [6].

Однак, у період фінансової

Таблиця 1. Кількість кредитних спілок по областях України
станом на 01 вересня 1996 року

Джерело: [8].

Рис. 1. Зростання кількості членів кредитних спілок
Джерело: [3].

Таблиця 2. Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок

Джерело: [4].
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кризи більшість кредитних спілок, на відміну від
банків, продовжували здійснювати кредитування
населення, хоча знову ж таки, на відміну від банкі"
вської системи, були повністю позбавлені будь"якої
державної підтримки.

Саме кредитні спілки сьогодні, як і раніше, ак"
тивно беруть участь у реалізації різноманітних соц"
іальних програм для населення, а також регіональ"
них програм, спрямованих на розвиток відповідних
територіальних громад і підприємницьких ініціатив
(енергозбереження, зелений туризм, народні про"
мисли, сільськогосподарська та споживча коопера"
ція, лікарняні каси тощо) [7].

Серед найважливіших сучасних проблем розвит"
ку кредитних спілок варто виділити:

— недостатній для належного виконання
їхніх зобов'язань перед членами рівень капі"
талізації;

— відсутність діючої інфраструктури
фінансової та технічної підтримки ефективної
діяльності кредитних спілок;

— відсутність ефективного механізму за"
хисту прав членів кредитних спілок, у тому
числі системи гарантування вкладів;

— існування значної кількості кредитних
спілок, що у своїй діяльності не дотримують"
ся основних принципів міжнародного коопе"
ративного руху й вимог щодо захисту прав їх
членів;

— низький рівень професійної діяльності
та технічної оснащеності переважної
більшості кредитних спілок [10].

Тому, головною метою розвитку націо"
нальної кредитної кооперації є здійснення за"
ходів, спрямованих на стабілізацію системи кредитної
кооперації в Україні та підвищення її конкурентоспро"
можності на ринку фінансових послуг.

Основними умовами підвищення ефективності вико"
ристання потенціалу кредитних спілок є:

— запровадження на державному та регіональному
рівнях системи стабілізації та фінансового оздоровлен"
ня кредитних спілок;

— створення системи страхування/гарантування
вкладів від фінансових ризиків;

— прискорення процесу формування потужних асо"
ціацій, діяльність яких сприятиме розробці й запровад"
женню єдиних правил поведінки на ринку кооператив"
ного кредитування, професійних і технологічних стан"
дартів діяльності, піднесенню іміджу й довіри до кре"
дитних спілок;

— визначення одним із пріоритетних напрямів роз"
витку організаційної інтеграції формування єдиної са"
морегулюючої організації кредитних спілок у формі
всеукраїнської асоціації спілок;

— запровадження жорсткішої системи нагляду й
контролю дотримання й виконання основних показників
діяльності кредитних спілок, згідно з якою в разі неви"
конання встановлених нормативів і небажання усунути
недоліки запроваджуватимуться санкції та відкривати"
меться процедура поглинання потужнішими спілками,
що призведе до природного укрупнення спілок та підви"
щення їх конкурентоспроможності у майбутньому.

ВИСНОВОК
Таким чином, в умовах розвитку національної кре"

дитної кооперації стратегічним постає завдання забез"
печення фінансової стабільності кредитних спілок,
підвищення їх конкурентоспроможності на ринку
фінансових послуг за такими показниками, як ефек"
тивність використання фінансових ресурсів, забезпечен"
ня доступу до фінансових послуг населення й малого
підприємництва, а також фінансова безпека вкладів на"
селення.

Отже, кредитні спілки виступають ефективним

інструментом підтримки населення та підвищення і пол"
іпшення економічного добробуту держави [10].
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Рис. 2. Групування кредитних спілок за кількістю членів станом
на 30.06.10 (за даними, поданими 583 кредитними спілками)

Джерело: [4].

Рис. 3. Структура кредитів за видами станом на 30.06.10

Джерело: [4].


