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УДК 336.732 В. О. Степанова

МІСЦЕ І РОЛЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено особливості діяльності кредитних спілок в Україні, а також розкрита 

їх роль і місце на національному фінансовому ринку. Зокрема, проведено детальний аналіз стану кредитних 

спілок України, акцентовано увагу на головних проблемах діяльності кредитних спілок на ринку фінансових 

послуг України. Також запропоновано основні механізми стабілізації та фінансового оздоровлення кредит-

них спілок України за рахунок законодавчих та інституціональних умов.

Ключові слова: кредит, кредитна спілка, кредитна кооперація, фінансовий ринок.

Summary. In the article the features of activity of credit unions are investigational in Ukraine, and also their 

role and place are exposed at the national financial market. In particular, the detailed analysis of the state of credit 

unions of Ukraine is conducted, attention is accented on the basic problems of activity of credit unions at the market 

of financial services of Ukraine. The basic mechanisms of stabilizing and financial making healthy of credit unions of 

Ukraine are also offered due to legislative and institutional terms.
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Постановка проблеми. Однією із проблем 

функціонування економіки України є нерозви-

неність фінансової інфраструктури, що обмежує 

процес трансформації заощаджень у інвестиції та 

гальмує економічне зростання держави.

Розвинута ринкова економіка передбачає 

функціонування багатьох ринків, одним з яких є 

ринок фінансових послуг, де головними учасника-

ми є кредитні спілки. Незважаючи на відносно мо-

лодий вік кредитно-кооперативного руху в Україні, 

діяльність кредитних спілок з кожним роком при-

вертає дедалі більше уваги як з боку науковців, так і 

з боку населення. Особливо актуальною зробилася 

проблема розвитку цього руху у період економіч-

ної кризи, адже за останні чотири роки діяльність 

кредитних спілок зазнала чимало трансформацій 

економічного і законодавчого характеру. Сьогодні 

розвиток національних кредитних спілок відбува-

ється в умовах фінансової нестабільності, недоско-

налості законодавства, зниження платоспромож-

ності та довіри населення до фінансово-кредитних 

установ, що потребує істотного вдосконалення їх-

нього функціонування на фінансовому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у дослідження проблем кредитно-ко-

оперативного руху в Україні зробили такі вчені, як 

Р. Бігун, А. Качор, О. Саленко та ін. Питанням ви-

никнення кредитно-кооперативної ідеї та аналізу 

діяльності перших кооперативів присвячені праці 

М. Туган-Барановського, А. Макаренка, В. Пе-

карського та ін. [1, с. 90].

У публікаціях вітчизняних науковців пробле-

ми діяльності кредитних спілок розглядаються з 

різних позицій. Заслуговують на увагу праці таких 

дослідників, як М. Д. Бедринець [2], Р. Р. Коцов-

ська [3], М. І. Манилич [4], Є. Б. Ніколаєв [5], 

А. А. Стадник [6], О. О. Хоменко [7], М. Б. Чи-

жевська [8]. У наведених працях досліджують-

ся окремі проблеми розвитку кредитних спілок, 

окреслюються можливі сфери їхньої діяльності з 

метою підвищення ефективності роботи окремих 

груп суб’єктів господарювання.

Проте невивченими залишаються питання, 

які нині є важливими, а саме: необхідно обґрунту-

вати сутність кредитних спілок не тільки з позицій 

кооперативної природи, а й із позицій визнання 

їх фінансовими установами позабанківської сис-

теми; дослідити роль кредитних спілок України 

у кредитуванні населення; виділити особливості 

організації кредитних спілок і визначити їх місце 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2 (18) 2012

136

і роль на фінансовому ринку; проаналізувати су-

часний стан кредитної підтримки громадян із не 

дуже високим рівнем життя, сільськогосподар-

ських товаровиробників, малого підприємництва 

кредитними спілками.

Мета статті полягає в розкритті місця, ролі, 

поточного стану й основних проблем діяльнос-

ті кредитних спілок на ринку фінансових послуг 

України, а також у розробці рекомендацій за пер-

спективними напрямами розвитку системи кре-

дитних спілок України.

Виклад основного матеріалу. У розвиненому 

суспільстві фінансові послуги мають не менше 

значення, ніж виробництво. Найбільш динаміч-

но розвивається той сегмент сфери послуг, який 

пов’язаний із задоволенням потреб суспільного 

виробництва і споживання, зокрема фінансово-

кредитне обслуговування, страхові послуги, ін-

формаційне та бухгалтерське обслуговування.

Одним із учасників ринку фінансових по-

слуг є ощадно-кредитні кооперативи — кредитні 

спілки, які в Україні завжди були формою само-

організації громади.

Кредитні спілки, як форма самоорганізації 

населення, виникли як реакція на потреби у на-

данні швидких, недорогих і разом з тим конкурен-

тоспроможних фінансових послуг. Забезпечення 

конкурентоздатності фінансових послуг, що про-

понуються кредитними спілками, можливе за од-

нієї обставини — надійності та стійкості фінансо-

вого посередника. Кредитні спілки можуть скласти 

конкуренцію комерційним банкам у таких сферах:

— кредитування домогосподарств для задо-

волення споживчих і соціальних потреб;

— залучення внесків фізичних осіб на депо-

зитні рахунки;

— кредитування фізичних осіб-суб’єктів під-

приємницької діяльності;

— кредитування особистих селянських домо-

господарств.

Головною метою діяльності кредитної спілки 

є забезпечення фінансового і соціального захисту 

своїх членів шляхом залучення їхніх особистих за-

ощаджень для взаємного кредитування, фінансо-

вої підтримки підприємницьких ініціатив і надан-

ня інших фінансових послуг, що здійснюються на 

засадах рівноправності їх членів. Її учасниками є 

фізичні особи, об’єднані за такими ознаками, як: 

спільне місце роботи, участь в одній професійній 

спілці чи одній релігійній організації тощо. Кре-

дитна спілка — це неприбуткова громадська орга-

нізація, що діє на кооперативних засадах з метою 

соціального захисту своїх членів шляхом здій-

снення взаємокредитування за рахунок їх акуму-

льованих заощаджень [9, с. 17].

Перші кредитні спілки в незалежній Україні 

з’явилися у 1992 році. Нова хвиля динамічного 

поширення кредитних спілок у сільській місце-

вості у 2000–2002 рр. підтвердила, що поява та 

розвиток кредитної кооперації — це результат 

не суб’єктивних факторів, а закономірне явище 

реакції населення на економічні реформи у сус-

пільстві. А сам процес відродження кредитної ко-

операції в Україні у формі кредитних спілок став 

набувати реальних рис із лютого 1994 р. У червні 

1994 року кредитні спілки із 17 областей Украї-

ни заснували Національну асоціацію кредитних 

спілок України (НАКСУ), яка в листопаді 1994 р. 

була прийнята повноправним членом Всесвітньої 

ради кредитних спілок (WOCCU) [10, с. 91].

Перед тим як перейти до формулювання про-

позицій і рекомендацій щодо діяльності кредит-

них спілок, розглянемо, які тенденції розвитку 

притаманні цим установам за останні роки.

Станом на 30.09.2011 р. у Державному реєстрі 

фінансових установ міститься інформація про 687 

кредитних установ (табл. 1), у тому числі про: 

— 610 кредитних спілок;

— 48 інших кредитних установ;

— 29 юридичних осіб публічного права [11].

Таблиця 1

Кількість кредитних спілок, інших кредитних установ 
та юридичних осіб публічного права 

в Державному реєстрі фінансових установ
Реєстрація 

кредитних 

установ

Станом на

30.09.2009 р.

Станом на

30.09.2010 р.

Станом на

30.09.2011 р.

Кількість кре-

дитних установ 

на кінець 

періоду, у т. ч.

879 746 687

кредитних 

спілок
821 679 610

інших кредит-

них установ
29 38 48

юридичних 

осіб публічно-

го права

29 29 29

Джерело: побудовано автором за [11–13].

Кількість кредитних установ станом на 

30.09.2011 р. у порівнянні з аналогічною датою 

минулого року зменшилася на 59 одиниць, або на 

7,9 %. Зменшилася кількість кредитних спілок, 

яка на кінець ІII кварталу 2011 року становила 610 

одиниць, що на 10,2 % (69 одиниць) менше за по-

казник аналогічного періоду минулого року — 679.

У 2009–2010 рр. кількість інших кредитних 

установ постійно зростала і станом на 30.09.2011 р. 

становила 48 одиниць. Порівняно з аналогічним 

періодом минулого року кількість інших кредит-

них установ зросла на 10 одиниць, або на 26,3 %. 

Кількість юридичних осіб публічного права не 

змінилась і станом на 30.09.2011 р. (як і два по-

передні роки) становила 29 одиниць.

За результатами звітного періоду, як і раніше, 

більшість кредитних спілок (323) об’єднувала від-
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носно невелику кількість членів — до 1 000 осіб. 

Так, станом на 30.09.2011 р. розподіл за кількістю 

членів кредитних спілок зображено на рис. 1.

Рис. 1. Групування кредитних спілок 

за кількістю членів станом на 30.09.2011 р. 

(за даними, поданими 537 кредитними спілками). 

Джерело: побудовано автором за [11]

Станом на 30.09.2011 р. кількість членів кре-

дитних спілок становила 1121,5 тис. осіб, з яких 

263,7 тис. Осіб, або 23,5 % — члени кредитних спі-

лок, які мають діючі кредитні договори, та 48,6 тис. 

осіб (4,3 %) — члени кредитних спілок, які мають 

внески (вклади) на депозитних рахунках (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка кількості членів кредитних спілок. 

Джерело: побудовано автором за [11–13]

Загальний обсяг активів кредитних спілок ста-

ном на 30.09.2011 р. становив 2432,8 млн. грн. і по-

рівняно з аналогічним періодом 2010 року зменшив-

ся на 25,3 % (станом на 30.09.2010 р. становив 3255,4 

млн. грн.). Загальний обсяг капіталу кредитних спі-

лок станом на 30.09.2011 р. становив 958,8 млн. грн. 

Найбільшу питому вагу в його структурі становив 

пайовий капітал (621 млн. грн.). Динаміка основних 

показників діяльності кредитних спілок за 2010 рік 

та 9 місяців 2011 року зображена на рис. 3.

Характерною ознакою нинішньої ситуації у 

кредитно-фінансовій системі є те, що позичальни-

ки мають великі обсяги заборгованості перед кре-

дитними спілками. Останнім надзвичайно важко 

розв’язати таку проблему традиційними методами, 

працюючи індивідуально з кожним конкретним 

проблемним кредитом, оскільки кількість борж-

ників вимірюється сотнями, а іноді й тисячами. 

Зважаючи на такі обставини, кредитні спілки ак-

тивно користуються послугами колекторських 

компаній, бюро й агентств. Повернені боржника-

ми кредити допоможуть кредитним спілкам від-

новити довіру своїх вкладників, адже ці грошові 

кошти дадуть змогу кредитним спілкам розраху-

Рис. 3. Динаміка основних показників діяльності 

кредитних спілок. 

Джерело: побудовано автором за [11–13]

ватися за своїми зобов’язаннями перед вкладни-

ками та почати кредитувати населення. Станом на 

30.09.2011 р. у порівнянні з аналогічним періодом 

2010 року внески (вклади) членів кредитних спілок 

на депозитні рахунки зменшилися на 43,6 % (до 

1203,5 млн. грн.); кредити, надані членам кредит-

них спілок, зменшилися на 26,0 % (до 2281,9 млн. 

грн.) (рис. 4). Загальна сума заборгованості 263,7 

тис. членів кредитних спілок, які мали діючі ста-

ном на 30.09.2011 р. кредитні договори, становила 

2281,9 млн. грн., тобто у середньому кожен член-

позичальник кредитної спілки на кінець періоду 

мав 8,7 тис. грн. боргу за кредитом.

Рис. 4. Динаміка кредитування та залучення 

внесків членів кредитних спілок. 

Джерело: побудовано автором за [11–13]

За 9 місяців 2011 року кредитний портфель 

скоротився на 26,0 % порівняно з аналогічним пе-

ріодом минулого року і становив 2 281,9 млн. грн. 

Разом з цим розмір заборгованості за простроче-

ними, неповерненими та безнадійними кредита-

ми скоротився на 57,6 % порівняно з аналогічним 

періодом минулого року.

Також слід зазначити, що частка простро-

чених кредитів у кредитному портфелі значно 

знизилася, починаючи з І кварталу 2011 року. 

Станом на 31.12.2010 р. частка прострочених 

кредитів у кредитному портфелі становила 

40,5 %, а станом на 30.09.2011 р. цей показник 

становить 18,2 % (рис. 5).

Така тенденція засвідчує покращення якос-

ті кредитного портфеля за рахунок жорсткого 

кредитного моніторингу та проведення роботи з 

боржниками.
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банків та їхніх вкладників в Україні не передбаче-

ний механізм відшкодування громадянам коштів, 

що внесені до кредитних спілок у вигляді вкладів 

членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Отже, механізм стабілізації та фінансового 

оздоровлення кредитних спілок і гарантування 

вкладів їх членів впроваджується шляхом ство-

рення законодавчих та інституціональних умов. 

Участь у системі гарантування вкладів членів для 

кредитних спілок, що здійснюють залучення та-

ких вкладів, обов’язкова.

Організаційна інтеграція системи кредитної 

кооперації забезпечується формуванням потужних 

асоціацій кредитних спілок, діяльність яких спри-

ятиме розробленню та запровадженню єдиних 

правил поведінки на ринку кооперативного креди-

тування, професійних і технологічних стандартів 

діяльності кредитних спілок. У законодавстві по-

винна передбачатися можливість членства кредит-

них спілок у всеукраїнських асоціаціях як безпосе-

редньо, так і через членство в місцевих асоціаціях, 

що входять до складу таких асоціацій. Одним із 

пріоритетних напрямів розвитку організаційної ін-

теграції є формування єдиної саморегулюючої ор-

ганізації кредитних спілок у формі всеукраїнської 

асоціації, якій можуть бути делеговані відповідні 

повноваження з боку Державної комісії з регулю-

вання ринків фінансових послуг [14].

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Проблеми розвитку сучасної кредитної коопе-

рації в Україні повинні отримати суттєву під-

тримку держави на законодавчому і виконав-

чому рівнях, враховуючи чисельність задіяного 

населення та світову вагу цього сегменту фінан-

сового ринку в розвинутих ринкових державах 

світу. Одним із засобів розв’язання проблеми 

розвитку системи кредитної кооперації в Украї-

ні є створення дворівневої системи.

Перший рівень — кредитні спілки, що без-

посередньо надають фінансові послуги спожива-

чам — своїм членам. При цьому створюються на-

лежні законодавчі й інституціональні умови для 

здійснення ефективного кредитування, передусім 

у сільській місцевості та малих містах.

Другий рівень — кооперативні банки й 

об’єднані кредитні спілки, що забезпечують для 

кредитних спілок можливість доступу до необхід-

них фінансових ресурсів як шляхом їх перерозпо-

ділу у межах системи кредитної кооперації, так і за-

лучення відповідних ресурсів із зовнішніх джерел.

При цьому, на нашу думку, на законодав-

чому рівні необхідно: визначити, що засновни-

ками кооперативних банків, які утворюються за 

участю кредитних спілок та об’єднаних кредит-

них спілок, можуть бути тільки кредитні спілки; 

встановити можливість заснування кредитними 

спілками регіональних і міжрегіональних ко-

оперативних банків; надати право створювати 

Рис. 5. Питома вага прострочених кредитів 

у кредитному портфелі кредитних спілок. 

Джерело: побудовано автором за [11–13]

За 9 місяців 2011 року частка споживчих кре-

дитів у загальному обсязі кредитування становить 

38,4 %. Друге місце посідають кредити на інші 

потреби — 30,1 %. Значну частку мають кредити, 

видані на придбання, будівництво, ремонт і рекон-

струкцію нерухомого майна, і комерційні кредити.

Кредитування ведення селянських і фермер-

ських господарств, як і в попередні періоди, має не-

значну частку в загальному обсязі виданих кредитів.

Частка прострочених кредитів у кредитно-

му портфелі кредитних спілок України є індика-

тором проблемності й негативних тенденцій. За 

строковістю повернення найбільша частка всіх 

кредитів (49,5 %) отримана на строк понад 12 мі-

сяців. Найменший попит мають короткострокові 

кредити зі строком повернення до 3 місяців (3,1 % 

від загального обсягу наданих членам кредитних 

спілок кредитів станом на 30.09.2011 р.). Незважа-

ючи на значне скорочення обсягів кредитування 

кредитними спілками, як і в попередні роки, спо-

живче кредитування користується найбільшим 

попитом серед позичальників кредитних спілок 

[11]. Поряд з цим у кредитних спілок виникають 

проблеми з реалізацією предмета застави і стяг-

ненням коштів через органи виконавчої служби.

При цьому кризові явища найбільшою мірою 

спостерігалися у «великих» кредитних спілках з 

обсягом активів понад 100 млн. грн., що мають 

всеукраїнську ознаку членства.

Стрімко зростала кількість скарг членів кре-

дитних спілок щодо невиконання спілками своїх 

зобов’язань перед членами. На сьогодні пріори-

тетом є захист інтересів споживачів фінансових 

послуг на ринку кредитної кооперації. Пріори-

тетність зазначеного напряму означає вжиття не-

відкладних і реальних кроків щодо усунення 

порушень конституційних прав громадян на збе-

реження, заощадження та повернення коштів, які 

були вкладені в кредитні спілки.

Певна частина кредитних спілок з метою під-

тримки ліквідності, утримання фінансової стабіль-

ності та підвищення рівня захисту членів кредит-

них спілок, а також задля здійснення кредитування 

особливо вразливих в умовах кризи категорій пози-

чальників потребує рефінансування. На відміну від 
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об’єднані кредитні спілки лише на базі членства 

в асоціаціях кредитних спілок.
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