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ВСТУП
Економічна криза, яка виникла у вересні"жовтні 2008

року, позначилася на ефективності функціонування фінан"
сової системи. Багато експертів відзначають її негативний
вплив на банківську систему. Такі висновки зумовлені різким
зниженням платоспроможності і ліквідності комерційних
банків, що також підсилюється погіршенням їх міжнарод"
ного рейтингу. Сьогодні більшість вкладників намагаються
проаналізувати ступінь загрози заощаджування коштів у
фінансових установах, коли зарубіжні рейтингові агентства
прогнозують 100% ймовірність дефолту в Україні. В умо"
вах конфіденційності інформації щодо наявності та джере"
ла походження капіталу фінансової установи вкладникам
важко зорієнтуватися відносно ймовірності фінансових
втрат, що і зумовлює масове вилучення депозитів з появою
інформації про виникнення будь"яких економічних загроз.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Особливості і проблеми функціонування кредитних

спілок в Україні досліджувалися багатьма вітчизняними та
зарубіжними вченими. Останнім часом з'явилося чимало
праць, які висвітлюють фінансово"економічні аспекти діяль"
ності кредитних спілок:

—  Л. Примостки, І. Бланка, В. Вітлінського, С. Павлюк,
О. Мєшкова;

— В. А. Борисова, А. А. Головач, Н. А. Головач, А. Т.
Головко, В. І. Грушко, М. П. Денисенко, О. Д. Заруба, В. Б.
Захожай, О. Л. Кащенко;
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На основі проведеного аналізу особливостей функціонування банківських установ та кредит�
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— А. Аззі, М. Аліман, Д. Бартон, В. Зіновчук, Г. Клиш"
ко, О. Крисальний, О. Карасик, Я. Макферсон, М. Малик,
А. Морозов, А. Кредисов, П. Саблук, В. В. Гончаренко, гру"
па спеціалістів європейського проекту ТАСІS з розвитку ко"
операції та деякі інші вітчизняні й зарубіжні вчені;

— А. М. Арістоновим;
— Н. Ю. Іванова, Т. Б. Кожушко;
— М. Д. Бедринець;
— Л. Кравченко.
Проте, перспективи формування та напрями удоскона"

лення функціонування кредитних спілок у фінансовій сис"
темі України залишилися недослідженими сучасною еконо"
мічною наукою. В умовах кризи виникла необхідність та зас"
луговує особливої уваги порівняльна характеристика кон"
курентоспроможності кредитних установ.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
З фінансовою кризою 2008—2009 років можна прове"

сти історичну аналогію відносно економічної кризи 1932—
1933 років у США. Велика Депресія практично повністю
зруйнувала виробництво, банківську систему, а фондовий
ринок майже припинив своє існування. У 1934 році Конгрес
США прийняв Федеральний Акт про Кредитні Спілки. До
того часу кредитні спілки існували у США близько 20 років
при церковних парафіях і профспілках. Фактично, вони були
дещо вдосконаленими касами взаємодопомоги, які серйоз"
но не сприймалися. Проте, прийнятий документ не тільки
визнав їх існування, а й наділив повноваженнями для робо"
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ти на фінансовому ринку. В умовах необхідності кредиту"
вання населення, соціального кредитування, потреби в інве"
стуванні малого бізнесу та при дестабілізації банківської си"
стеми кредитування почали здійснювати кредитні спілки.

На сьогоднішній день у ситуації, яка склалася, кредитні
спілки мають суттєву перевагу – їх капітал формується вкла"
дами учасників, а позики надаються під заставу вкладів.
Такий підхід забезпечує більшу стабільність і ефективність
діяльності кредитних спілок. Активізацію малого бізнесу,
що є найдієвішим способом розв'язання основних соціаль"
но"економічних завдань щодо структурної перебудови еко"
номіки, розвиток конкуренції і задоволення споживчого
попиту на послуги та товари в умовах економічної й фінан"
сової кризи, можна забезпечити за рахунок фінансових ре"
сурсів кредитних спілок [2, с. 24].

Отже, необхідно про"
аналізувати ефективність
роботи і конкурентоспро"
можність кредитних спілок в
Україні в умовах фінансової
кризи. Це дозволить оптим"
ізувати їх діяльність та вико"
ристання фінансових ре"
сурсів, що сприятиме струк"
турній перебудові та стабіл"
ізації економічної ситуації.

Аналіз діяльності кре"
дитних спілок і комерційних
банків у сфері споживчого
кредитування та кредиту"
вання малого бізнесу дозво"
лив виділити спільні і
відмінні ознаки для цих
фінансових установ (табл.
1).

Визначення спільних і
відмінних характеристик
дозволило сформувати сис"
тему конкурентних переваг
функціонування кредитних
спілок в умовах фінансової
та економічної кризи.

Однією з основних пе"
реваг у функціонуванні кре"
дитних спілок в умовах кри"
зи та принциповою від"
мінністю між ними і банка"
ми є мета діяльності: отри"
мання прибутку — для бан"
ківських установ, і надання
фінансових послуг лише
своїм учасникам — для кре"
дитної спілки. Такий підхід
стимулює посадових осіб
працювати, захищаючи інте"
реси вкладників, а не пере"
слідуючи власні, а їх власні
доходи залежать від рішен"
ня зборів вкладників та від
установчих документів.

Позитивним аспектом у
діяльності кредитних спілок
є значно менші витрати на
утримання апарату управлі"
ння, що дозволяє пропону"
вати більші відсоткові став"
ки на залучені депозити при
дорогих кредитах. Ситуація
з банками в умовах фінансо"
вої кризи дозволяє залуча"

ти тільки гроші на депозити, причому, у відсоткових ставках
вони все ще не наздоганяють кредитні спілки [1, с. 77].

Суттєвою перевагою діяльності кредитних спілок є гнуч"
ка і найпристосованіша форма перерозподілу фінансових
потоків. Сфера їх діяльності не передбачає операції на фон"
дових ринках із нерухомістю, вони не погашають дедалі
дорожчі, через зростання курсу долара, закордонні креди"
ти. Кредитування кредитних спілок банками зведено до
мінімуму, а їхня діяльність суттєво відрізняється від банкі"
вської. Кредитні спілки не залучають іноземних кредитів, а,
отже, не несуть банківських ризиків, не фінансують житло"
ве будівництво (з якого, власне, і почалася світова фінансо"
ва криза), і КС не вкладають свої активи у цінні папери, які
можуть знецінюватися. Кредитні спілки працюють достат"
ньо стабільно, здійснюючи споживче кредитування, у той

Таблиця 1. Порівняльна характеристика функціонування комерційних
банків та кредитних спілок в умовах кризи
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час, коли цього не роблять банківські установи. Перерахо"
вані чинники дають цим громадським фінансовим організа"
ціям хороший імунітет від фінансової кризи.

Конкурентною перевагою для розширення сфери діяль"
ності кредитних спілок виступає надання кредитів у розмірі
до 100% вкладу, оскільки банківські установи видавали
кредит максимум на 70—90% депозиту, і не більше.

Аналіз діяльності комерційних банків і кредитних спілок
показав, що останні не мають прихованих відсотків та
комісій, які збільшують загальні витрати на отримання кре"
диту для клієнтів. Вони є надійнішими від банків, оскільки
кредитують тільки своїх членів, які є власниками, а тому за"
цікавлені в ефективній діяльності спілок. Основний принцип
діяльності спілки передбачає мінімізацію фінансового ри"
зику за рахунок кредитування в межах розміру і під заставу
вкладів учасників.

Наведені у табл.1 спільні ознаки діяльності комерційних
банків і кредитних спілок відображають захищеність вклад"
ників та інвесторів у випадку неефективної роботи фінансо"
вих посередників, що забезпечує зменшення ризику неповер"
нення інвестованих коштів. Ризикованість діяльності обме"
жується виконанням встановлених нормативів якості активів,
ризикованості операцій, прибутковості та ліквідності.

В умовах фінансової нестабільності члени кредитних
спілок потребують додаткових гарантій від держави. На сьо"
годнішній день, склалася ситуація, за якої вся увага орагнів
державної влади зосереджена на наданні гарантій вкладни"
кам банків. З метою надання додаткових гарантій вкладникам
кредитних спілок, "Програма захисту вкладів", спільно з Все"
україснькою асоціацією кредитних спілок та Національною
асоціацією кредитних спілок, вжили ряд заходів щодо активі"
зації роботи органів державної влади в частині захисту вклад"
ників кредитних спілок. Спільним позитивним фактором є га"
рантування повернення вкладів банківськими установами до
50000 грн., а кредитними спілками — до 25000 грн.

Сьогодні спостерігається тенденція залучення страхо"
вих компаній до страхування і перестрахування вкладів учас"
ників кредитних спілок. Зокрема, співпраця із страховою
компанією "Фортеця", головною метою діяльності якої ста"
ло страхування, перестрахування та фінансовий захист
вкладів членів кредитних спілок, дає можливість запропо"
нувати страхові послуги, які не може запропонувати жодна
існуюча кредитно"ощадна установа України. Отже, у перс"
пективі важливо охопити страхуванням не тільки вклади, а і
кредитні та інші угоди, які укладаються в процесі фінансо"
вої діяльності кредитних спілок, що підвищить їх конкурен"
тоспроможність та забезпечить стабільність [3, с.15].

Окремі випадки паніки у секторі кооперативного креди"
тування зумовлені самоліквідацією фінансових пірамід, які
свою роботу маскували під виглядом кредитних спілок, тоді
як легальні структури, хоч із деякими труднощами, продов"
жують працювати. Фінансова криза дозволила легально при"
пинити діяльність тих організацій, які залучали кошти грома"
дян не передбачаючи їх повернення під виглядом споживчо"
го чи іпотечного кредитування, без будь"яких наслідків для
їх засновників. При стабільному економічному розвитку зак"
риття обов'язково супроводжувалося б відшкодуванням
збитків потерпілим та кримінальною відповідальністю заснов"
ників і посадових осіб. Кількість фінансових пірамід була не"
значною, оскільки вони частіше маскуються під виглядом
пенсійних фондів або страхових організацій іноземного по"
ходження. Тому поодинокі випадки їх закриття не мали знач"
ного негативного впливу, особливо при створенні фонду по"
вернення вкладів учасникам кредитних спілок.

Кредитні спілки адаптувалися до нових економічних
умов. Державна комісія з регулювання ринків фінансових
послуг, яка є профільним регулятором для кредитних спілок,
15 жовтня прийняла розпорядження, у якому, як і в рішенні
НБУ, було запропоновано мораторій на дострокові випла"
ти депозитів. Оскільки депозити у кредитних спілках нале"

жать їх співвласникам і їх прибутковість значно вища від
банківських, а ситуація з достроковим розірванням дого"
ворів якісно відрізнялася від тенденцій у банківській сфері,
то мораторій набув ознак превентивного заходу.

Кредитні спілки набувають стійкості у ситуації, що скла"
лася, беручи до уваги та виконуючи Розпорядження Дер"
жавної комісії з регулювання ринків фінансових послуг про
тимчасові заходи щодо забезпечення стабільної діяльності
та нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи, забез"
печення стабільності, надійності і безпеки.

ВИСНОВКИ
Суттєвою перевагою діяльності кредитних спілок є най"

гнучкіша і найпристосованіша форма перерозподілу фінан"
сових потоків. Сфера їх діяльності не передбачає операції
на фондових ринках із нерухомістю, вони не погашають де"
далі дорожчі, через зростання курсу долара, закордонні
кредити. Кредитування кредитних спілок банками зведено
до мінімуму, а їхня діяльність суттєво відрізняється від бан"
ківської. Кредитні спілки не залучають іноземних кредитів,
а, отже, не несуть банківських ризиків, не фінансують жит"
лове будівництво (з якого, власне, і почалася світова фінан"
сова криза), і КС не вкладають свої активи у цінні папери,
які можуть знецінюватися. Кредитні спілки працюють дос"
татньо стабільно, здійснюючи споживче кредитування, у той
час, коли цього не роблять банківські установи. Перерахо"
вані чинники дають цим громадським фінансовим організа"
ціям стійкий імунітет від фінансової кризи.

Конкурентною перевагою для розширення сфери діяль"
ності кредитних спілок є надання кредитів у розмірі до 100%
від вкладу, оскільки банківські установи видавали кредит
максимум на 70—90% депозиту, і не більше.

Кредитні спілки є фінансовими установами, які на"
справді здатні будуть продовжувати кредитувати бізнес у
нормальному режимі і, особливо, виділяти позики для фер"
мерських господарств і селян навесні 2009 року. Кредитні
спілки стануть реальним фактором для допомоги багатьом
сотням тисяч українців. Адже нині, у кредитних спілках 2,5
млн членів, всього ж у Державному реєстрі 820 установ.

Кредитні спілки стали досить великими і сильними, щоб
створити конкуренцію іншим учасникам ринку фінансових
послуг. На основі проведеного аналізу досвіду та факторів
зовнішнього середовища функціонування кредитних спілок
в умовах фінансової кризи виділено спільні і відмінні озна"
ки господарювання кредитних спілок та їх конкурентів у
сфері споживчого кредитування — комерційних банків.
Спільні ознаки КС і комерційних банків, які характеризують
захищеність вкладників та ризикованість неповернення інве"
стованих коштів.

Аналіз діяльності комерційних банків і кредитних спілок
показав, що останні не мають прихованих відсотків та
комісій, які збільшують загальні витрати на отримання кре"
диту для клієнтів. Вони є надійнішими від банків, оскільки
кредитують тільки своїх членів, які є власниками, а тому за"
цікавлені в ефективній діяльності спілок. Основний принцип
діяльності спілки передбачає мінімізацію фінансового ри"
зику за рахунок кредитування в межах розмір у і під заста"
ву вкладів учасників.
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