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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація. У статті досліджено сучасні тенденції розвитку кредитних спілок і визначено пріоритет-

ні напрями їхньої діяльності у майбутньому. Зокрема, проведено детальний аналіз стану кредитних спілок 

України, акцентовано увагу на причинах виникнення проблем у діяльності кредитних спілок. Також запропо-

новано напрями і сфери удосконалення роботи кредитних спілок на ринку фінансових послуг України.
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Summary. The article studies the current trends of credit union development and the priority directions of their 

further activity are determined. In particular, the detailed analysis of the credit unions’ condition is carried out in 

which special attention is paid to the reasons of origin of various problems in their activity. Directions and spheres for 

improvement of the credit unions’ activity at the Ukrainian market of financial services are offered.
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Постановка проблеми. Для створення нор-

мальних умов господарської діяльності в Україні 

необхідно сформувати ефективний економічний 

механізм, якій у сукупності своїх методів та форм 

управління виробництвом забезпечить розвиток 

національної економіки. Кожен із складових еле-

ментів виконує свою певну функціональну роль, а 

в сукупності та єдності дій вони забезпечують нор-

мальне функціонування національної економіки, 

досягнення сталих темпів зростання, а також під-

вищення результативності господарювання.

Досвід передкризових років засвідчив, що 

суб’єкти господарювання, так само як і домогос-

подарства, звикли до ситуації, коли реалізація їх-

ніх потреб може бути забезпечена комерційними 

банками у виді підтримки кредитними коштами. 

До того ж така підтримка надала поштовх розвит-

ку не тільки окремих підприємств, а й цілих га-

лузей господарства. Сформувалася суттєва залеж-

ність економічних суб’єктів від зовнішніх джерел 

фінансування. Світова фінансова криза 2008 року 

призвела до перекриття такого каналу грошових 

коштів, що негативно позначилося на більшості 

суб’єктів господарювання і домогосподарств. По-

літика доступних кредитів від комерційних банків 

була призупинена через суттєві проблеми з ліквід-

ністю, а також жорсткі стримуючі дії Національ-

ного банку України, спрямовані на підтримку ста-

більності вітчизняної банківської системи. У цій 

ситуації можна було сподіватися на певний пере-

розподіл частки ринку кредитування на користь 

небанківських фінансових установ, але, на жаль, 

цього не сталося. Кредитні спілки не спромогли-

ся взяти на себе функцію основного кредитора 

фізичних осіб, а з поновленням банками спо-

живчого кредитування це буде зробити ще важче. 

Проте перед кредитними спілками залишаються 

чітко зрозумілі пріоритети розвитку, дотримання 

яких може змінити ситуацію на краще.

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. Пекар-

ського та ін. [1, с. 90]. У публікаціях вітчизняних 

науковців проблеми діяльності кредитних спілок 

розглядаються з різних позицій. Заслуговують на 

увагу праці таких дослідників, як М. Д. Бедринець 

[2], Р. Р. Коцовська [3], М. І. Манилич [4], Є. Б. Ні-

колаєв [5], А. А. Стадник [6], О. О. Хоменко [7], 

М. Б. Чижевська [8]. У вказаних працях досліджу-

ються окремі проблеми розвитку кредитних спі-

лок, окреслюються можливі сфери їхньої діяль-

ності з метою підвищення ефективності роботи 

окремих груп суб’єктів господарювання. Поза ува-

гою науковців залишається комплексний розгляд 

існуючих проблем. Більш того, окреслення страте-

гії їх вирішення, як правило, не здійснюється або 

обмежується загальними рекомендаціями. До того 

ж, майже відсутні цілеспрямовані дії з боку регу-

люючих органів. Прийняття Концепції розвитку 

системи кредитної кооперації також не призвело 

до суттєвих зрушень у розвитку кредитних спілок.

Мета статті полягає в аналізі поточного стану 

справ у діяльності кредитних спілок і окресленні 

пріоритетних напрямів їх розвитку в майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Передумовами 

розвитку більшості небанківських фінансово-

кредитних інститутів традиційно вважаються ті 

ніші, які неспроможні зайняти банківські устано-

ви. Кредитні спілки виникли як реакція на потре-

би у наданні швидких та недорогих фінансових 

послуг. Забезпечення конкурентоспроможності 

фінансових послуг, що пропонуються кредитни-

ми спілками, можливе за однієї обставини — на-

дійності та стійкості фінансового посередника. 

Кредитні спілки повинні скласти конкуренцію 

комерційним банкам у таких сферах:

— кредитування фізичних осіб-суб’єктів під-

приємницької діяльності;
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— кредитування особистих селянських домо-

господарств;

— кредитування домогосподарств для задово-

лення власних соціальних та споживчих потреб;

— залучення внесків фізичних осіб на депо-

зитні рахунки.

До початку 2000 року кредитно-кооператив-

ний рух в Україні розвивався хаотично через від-

сутність законодавчої бази для регулювання його 

діяльності та державного органу нагляду. Однак 

ситуація на ринку кредитних спілок почала ста-

білізуватися після прийняття низки законодавчих 

актів, а саме: Закону України «Про фінансові по-

слуги та державне регулювання ринків фінансо-

вих послуг» від 12.07.2001 р.; Закону України «Про 

кредитні спілки» від 20.12.2001 р.; Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 р.; Указу 

Президента України «Про Державну комісію з ре-

гулювання ринків фінансових послуг України» від 

11.12.2002 р.; Положення про державну комісію з 

регулювання ринків фінансових послуг Украї-

ни — Указ Президента України від 04.04.2003 р. 

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 ре-

акції населення на економічні реформи у суспіль-

стві. А саме процес відродження кредитної коо-

перації 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) [9, с. 91].

Таким чином, з 2003 року діяльність кредитних 

спілок в Україні регулює Державна комісія з регулю-

вання ринків фінансових послуг України і, за офі-

ційною статистикою, динаміка кількості кредитних 

спілок та інших установ має такий вигляд (табл. 1).

Кількість кредитних установ станом на 

30.09.2011 р. порівняно з аналогічною датою ми-

нулого року зменшилася на 59 одиниць, або на 

7,9 %. Зменшилася кількість кредитних спілок, 

яка на кінець третього кварталу 2011 р. становила 

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

показник аналогічного періоду минулого року — 

679. Кількість членів кредитних спілок протя-

гом 2011 року зменшилася на 9,5 %. Найбільше 

зменшення кількості членів кредитних спілок 

відбулося у 2-му кварталі 2011 р. (на 11,0 %), що 

є результатом виключення членів під час річних 

загальних зборів. У другій половині року відбу-

лося незначне зростання кількості членів кре-

дитних спілок (приблизно на 1,5 %), оскільки 

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, в т.ч.

879 746 687

кредитних 

спілок
821 679 610

інших кредит-

них установ
29  38 48

юридичних 

осіб публічного 

права

29 29 29

Джерело: побудовано автором за [10; 11; 12].

кредитні спілки приділяли незначну увагу роботі 

із залучення нових членів. Кількість вкладників 

і позичальників кредитних спілок у 2011 році 

зменшилася на 15,4 і 14 % відповідно [11].

Порівнюючи зміни основних показників ді-

яльності кредитних спілок у 2009–2011 рр. (див. 

табл. 2), слід констатувати, що 2011 рік для ві-

тчизняних кредитних спілок виявився найбільш 

несприятливим, а негативні тенденції у фінан-

совому секторі, які мали місце в Україні в цьому 

році, призвели до погіршення основних показ-

ників кредитних спілок. Якщо у 2009–2010 рр. 

загальні активи кредитних спілок збільшува-

лися, то в 2011 році цей показник зменшився 

на 2,4 % та станом на 31.12.2011 р. дорівнював 

853,8 млн. грн., проте порівняно з 2009 роком за-

гальні активи кредитних спілок збільшилися на 

10,6 %. Внески (вклади) членів кредитних спілок 

на депозитні рахунки на кінець 2011 року склали 

573,8 млн. грн., що на 6,3 % менше, ніж у 2010 

році, але на 3,6 % більше порівняно з 2009 р.

При цьому зміни відбулися й у структурі за-

гального депозитного портфеля кредитних спілок 

(рис. 1 та рис. 2): збільшилася частка довгостро-

кових вкладів (внесків) (понад 12 місяців) і склала 

55 % від суми загального портфеля; 40 % займа-

ють середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців), 

безстрокові та короткострокові вклади у структурі 

портфеля становлять 2 % і 3 % відповідно [11].

Аналогічна ситуація спостерігається й щодо 

змін у загальному кредитному портфелі кредит-

них спілок: на кінець 2011 р. загальний кредит-

ний портфель склав 795,2 млн. грн., що на 2,9 % 

менше, ніж було станом на 31.12.2010 року, але на 

43,9 % більше порівняно з кінцем 2009 р. (табл. 2 та 

рис. 3). У кредитному портфелі кредитних спілок 

за рахунок зменшення позичальників відбулося 

зменшення кредитних договорів майже на 13 %. У 

структурі загального кредитного портфеля кредит-

них спілок у 2011 р. продовжують переважати спо-
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Таблиця 2

Порівняння змін основних показників кредитних спілок-членів ВАКС у 2009–2011 рр. 

Показники станом на кінець року 2009 2010 2011

Темпи приросту показників 

у відповідних роках
2010 до 2009 2011 до 2010 2011 до 2009 

Кількість кредитних спілок-членів ВАКС 164 151 156 -7,9 % 3,3 % -4,9 %
Кількість вкладників, тис. осіб 32,5 31,1 26,3 -4,3 % -15,4 % -19,1 %
Кількість позичальників, тис. осіб 153,1 155,3 134,2 1,4 % -13,9 % -12,3 %
Загальні активи, млн. грн. 772,3 874,9 853,8 13,3 -2,4 % 10,6 %
Капітал кредитних спілок, млн. грн. 167,1 198,4 220,4 18,7 % 11,1 % 31,9 %
Загальний обсяг кредитного портфеля, млн. грн. 552,6 819,2 795,2 48,2 % -2,9 % 43,9 %
Загальна вартість внесків членів на депозитні 

рахунки, млн. грн.
553,9 611,9 573,8 10,9 % -6,3 % 3,6 %

Джерело: побудовано автором за [11].

Рис. 1. Структура депозитного портфеля 

кредитних спілок на кінець 2010 р. 

(побудовано автором за [11; 12])

Рис. 2. Структура депозитного портфеля 

кредитних спілок на кінець 2011 р. 

(побудовано автором за [11; 12])

Рис. 3. Структура кредитного портфеля, млн. грн. (побудовано автором за [11; 12])

живчі кредити, їхня частка протягом року зросла 

приблизно на 3 % та станом на 31.12.2011 р. стано-

вить 45 % від обсягу кредитного портфеля.

У 2011 році члени кредитних спілок найбіль-

ше кредитів брали на придбання, будівництво та 

ремонт житла, відповідно, показник збільшився на 
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23,6 %. При цьому частка таких кредитів у загально-

му кредитному портфелі кредитних спілок склала 

20 %. На жаль, кредитування на комерційні цілі, у 

тому числі кредитування селянських і фермерських 

господарств, протягом 2011 р. порівняно з 2010 р. 

зменшилося загалом на 20,6 млн. грн. [11; 12].

У 2011 році у загальному кредитному портфе-

лі кредитні спілки поступово зменшили залишок 

заборгованості за неповернутими та простроче-

ними кредитами — з 19,6 % на початку року до 

14,9 % на кінець року (рис. 4).

Характерною ознакою нинішньої ситуації у 

кредитно-фінансовій системі є те, що позичаль-

ники мають великі обсяги заборгованості перед 

кредитними спілками. Останнім надзвичайно 

важко розв’язати таку проблему традиційними 

методами, працюючи індивідуально з кожним 

конкретним проблемним кредитом, оскільки 

кількість боржників вимірюється сотнями, а іноді 

й тисячами. Зважаючи на такі обставини, кредит-

ні спілки активно користуються послугами колек-

торських компаній, бюро та агентств. Повернені 

боржниками кредити допоможуть кредитним 

спілкам відновити довіру своїх вкладників, адже 

ці грошові кошти дадуть змогу кредитним спіл-

кам розрахуватися за своїми зобов’язаннями пе-

ред вкладниками та почати кредитувати населен-

ня. За рахунок проведення роботи з боржниками 

сума заборгованості кредитних спілок-членів 

ВАКС протягом 2011 р. зменшилася на 26,2 %. 

При цьому в структурі заборгованості продовжу-

ють переважати кредити із простроченням сплати 

понад 12 місяців, частка яких становить на кінець 

2011 р. 61,4 % [11; 12].

Рис. 4. Динаміка кредитного портфеля кредитних спілок-членів ВАКС і заборгованості за неповернутими 

й простроченими кредитами з питомою вагою прострочення (побудовано автором за [11; 12])

Незважаючи на зменшення активів, обсягів 

внесків членів кредитних спілок на депозитні ра-

хунки й обсягу кредитного портфеля капітал кре-

дитних спілок протягом 2011 р. зріс на 11,1 %, а 

порівняно з 2009 р. — збільшився на 31,9 %, що 

дає можливість говорити про стабільність і на-

дійність кредитних спілок-членів ВАКС на ринку 

кредитної кооперації в Україні.

У другій половині 2011 р. спостерігалося 

зростання ділової активності кредитних спілок-

членів ВАКС, що підтверджується збільшенням 

доходів на 24,8 % (рис. 5). Станом на 31.12.2011 р. 

доходи кредитних спілок склали 75,5 млн. грн.

Підсумовуючи, слід зауважити, що в умовах 

фінансової нестабільності, недосконалості зако-

нодавства, зниження платоспроможності й до-

віри населення до фінансово-кредитних установ 

протягом 2011 р., порівняно з 2010 р., відбулося 

зменшення активів, депозитного та кредитного 

портфелів кредитних спілок-членів ВАКС, у той 

же час порівняно з 2009 — роком виходу із гли-

бокої світової кризи — показники кредитних спі-

лок все ще зростають. При цьому заборгованість 

членів кредитних спілок перед своїми спілками 

зменшувалася за рахунок повернення кредитів, 

що свідчить про покращення роботи самих кре-
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Рис. 5. Динаміка доходів кредитних спілок-членів 

ВАКС (побудовано автором за [11])

дитних спілок з боржниками. Також за наявності 

зменшення загальної кількості членів кредитних 

спілок, які входять до ВАКС, і зниження показни-

ків у 2011 р., капітал протягом двох років мав тен-

денцію до зростання, відповідно, кредитні спілки 

розуміють, що необхідно підвищувати свою на-

дійність, хоча б за рахунок власної капіталізації.

Серед позитивних рис, притаманних кредит-

ним спілкам, слід назвати відсутність негативних 

асоціацій у населення з їхньою діяльністю, які іс-

нують, наприклад, щодо банківських установ, 

пов’язаних із їхнім банкрутством і, відповідно, не-

поверненням вкладів фізичним особам, а також 

страхового ринку (втрата коштів Державної стра-

хової компанії, афери серед довірчих товариств). 

І хоча останніми чотирма роками спостерігалися 

несприятливі тенденції, за яких окремі громадяни, 

реалізуючи шахрайські схеми, створювали кре-

дитні спілки, залучали грошові кошти і зникали з 

ними, такі випадки не є масовими, але свідчать про 

недостатність контролю з боку регулюючих орга-

нів, а тому подальшого вдосконалення потребують 

процедури реєстрації та ліцензування діяльності 

цих фінансових установ. Необхідно підкреслити, 

що існують сфери, в яких кредитні спілки можуть 

демонструвати адекватні результати діяльності і на 

рівних конкурувати з банківськими установами.

По-перше, мікрокредитування і кредиту-

вання малого бізнесу не буде приносити банку 

таких доходів, як кредитування корпоративних 

клієнтів. Для компенсації витрат і ризиків під 

час видачі дрібних кредитів банки використову-

ють підвищені відсоткові ставки і більш жорсткі 

умови забезпечення виконання зобов’язань, що 

суттєво знижує привабливість таких кредитів для 

позичальників. Тому ця ніша може бути захопле-

на саме кредитними спілками. По-друге, суттєве 

скорочення споживчого кредитування комер-

ційними банками в умовах зниження реальних 

доходів населення створює певний «вакуум» до-

ступних джерел кредитних коштів серед населен-

ня. Ця проблема останнім роком вирішувалася за 

рахунок ломбардів, обсяги операцій яких навіть в 

умовах кризи зростали значними темпами. Тому 

в таких умовах очевидними є удосконалення кре-

дитними спілками процедур кредитування, які б 

дозволяли швидко надати грошові кошти в розпо-

рядження фізичних осіб у стислі строки, а також 

тимчасова переорієнтація діяльності на надання 

мікрокредитів, які близькі за своїми строковими 

характеристиками до ломбардних кредитів, але 

значно менші за вартістю [13].

По-третє, кредитним спілкам вигідно розви-

вати сільську кредитну кооперацію. Основними 

позичальниками будуть приватні фізичні особи, 

які займаються виробництвом сільськогосподар-

ської продукції як для власного споживання, так 

і на продаж. Слід зазначити, що ця продукція ви-

робляється в невеликих обсягах і реалізація здій-

снюється у достатньо обмежений період часу, що 

призводить до консолідації грошових коштів, ви-

трачання яких буде здійснюватися поступово про-

тягом більш тривалого періоду. Тому з’являється 

реальна можливість використання дрібних сіль-

ськогосподарських виробників як джерела кре-

дитних коштів на розвиток виробництва в окре-

мих господарствах, забезпечення інших потреб 

осіб, які є членами таких кредитних спілок [14].

Підвищення зацікавленості до кредитних 

спілок, так само як і зростання їхньої надійнос-

ті, може сприяти створенню Фонду гарантування 

вкладів членів кредитних спілок. При цьому не-

обхідно зазначити, що заснування такого фонду 

не обов’язково повинне здійснюватися з боку ор-

ганів державного регулювання.

Також, на нашу думку, потребує свого вирі-

шення проблема кваліфікованих кадрів. Напри-

клад, процес кредитування пов’язаний із зна-

чною кількістю ризиків і чинників, які впливають 

на успішність виконання позичальником своїх 

зобов’язань. Тому оцінці кредитоспроможності 

позичальника слід приділяти достатньо уваги, а 

без відповідних методик і кваліфікованого персо-

налу це робити дуже важко.

Серед інших можливих пріоритетів розвитку 

кредитних спілок варто відзначити такі:

— забезпечення інформаційної підтримки 

населення щодо можливостей кредитних спілок 

як фінансових інститутів;

— створення з боку влади умов, за яких кре-

дитні спілки могли б залучати кредитні ресурси від 

обраних комерційних банків на сприятливих умо-

вах для розширення своєї фінансової діяльності.

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

ції в Україні повинні отримати суттєву підтримку 

держави на законодавчому та виконавчому рівнях, 

враховуючи чисельність задіяного населення та сві-

тове значення цього сегменту фінансового ринку в 

розвинутих світових країнах. Кредитні спілки все 

ще залишаються фінансовими інститутами з потен-

ціалом розвитку. На жаль, за всі роки незалежності 
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нашої держави суттєвих зрушень в їхній діяльності 

не відбулося: хоча обсяги операцій і зростали, але 

частка активів кредитних спілок порівняно з акти-

вами банківських установ залишається незначною. 

Пріоритетними напрямами розвитку цих інститу-

цій є збільшення обсягів кредитування з одночас-

ним нарощуванням залучених грошових коштів від 

членів кредитних спілок, а також пошук додаткових 

джерел фінансування діяльності.
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