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Стаття присвячена проблемам діяльності кредитних спілок в Україні. Досліджено основні принципи коопе-
рації, на основі яких створюються та функціонують кредитні спілки. Розглянуто основні види діяльності кре-
дитних спілок. Встановлено невідповідності в законодавстві щодо визначення організаційно-правової форми 
кредитних спілок. Здійснено комплексний аналіз діяльності кредитних спілок за 2016–2017 рр., на основі 
якого виявлено проблеми їх функціонування. Розроблено рекомендації щодо їх розвитку в Україні. Запропо-
новано основні напрями вдосконалення законодавства щодо розвитку кредитної кооперації.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Незважаючи на тривалий час існу-
вання в незалежній Україні, відновивши свою 
діяльність ще на початку 90-х рр. ХХ ст., кре-

дитні спілки посідають незначне місце на ринку 
фінансових послуг та практично не підтриму-
ються державою. Потенціал та можливості кре-
дитних спілок в Україні не використовуються 
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належним чином. Проте їх розвиток через 
державну підтримку може дати змогу забезпе-
чити необхідну стабільність на ринку фінансо-
вих послуг України, стати вагомим джерелом 
фінансового забезпечення домогосподарств.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. В економічній літературі є низка сер-
йозних напрацювань щодо кредитних спілок, 
зокрема захищені дисертації (Р.Р. Коцов-
ська, О.І. Іваненко) та розроблені навчальні 
посібники (А.В. Духневич, Б.А. Дадашев, 
О.І. Гриценко, Р.Р. Коцовська, У.Я. Грудзевич). 
Загалом щодо дослідження проблем та розро-
блення окремих напрямів розвитку кредитних 
спілок в Україні працювали такі вчені та прак-
тики, як В.І. Алєксєєв, С.Г. Бабенко, Л.І. Баби-
дорич, О.В. Гаркуша, С.Д. Гелей, В.В. Гонча-
ренко, Я.Л. Гончарук, О.В. Добровольська, 
В.М. Довганюк, О.К. Єлісєєва, В.В. Іжевський, 
Л.І. Катан, Г.В. Колєснікова, О.Я. Маліновська, 
Л.О. Примостка, В.М. Русан, А.А. Стадник, 
О.О. Хоменко, В.Г. Швець.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте питання розви-
тку кредитних спілок, обґрунтування засад 
функціонування на ринку фінансових послуг 
в Україні потребують подальшого вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в дослідженні 
особливостей функціонування кредитних спі-
лок та розробленні рекомендацій щодо їх роз-
витку в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Кредитна спілка є однією з форм 
кредитної кооперації. Кооперація (лат. 
“cooperation” – «співробітництво») є осо-
бливою формою організації праці, за якої 
багато людей разом беруть участь у тому 
самому процесі або в різних, але пов’язаних 
між собою процесах праці; співробітни-
цтвом, об’єднанням, співпрацею, спільною 
дією [1, с. 887]. Відповідно до Закону Укра-
їни «Про кооперацію» кооперація визна-
чається як система, що складається з коо-
перативних організацій (кооперативів та їх 
об’єднань), створених з метою задоволення 
економічних, соціальних та інших потреб 
на основі поєднання їх особистих та колек-
тивних інтересів, поділу між ними ризиків, 
витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, 
самоуправління та самоконтролю [2]. Форми 
кооперації дають змогу брати участь у кре-
дитних, страхових та інших підприємницьких 
відносинах задля задоволення потреб чле-
нів кооперативних організацій [3, с. 7–10]. 
Основними завданнями кооперації є «забез-

печення підвищення життєвого рівня членів 
кооперативів, захист їх майнових інтересів і 
соціальних прав; створення системи еконо-
мічної і соціальної самодопомоги населення 
та суб’єктів господарювання; залучення у 
виробництво товарів, робіт, послуг, додатко-
вих трудових ресурсів, підвищення трудової і 
соціальної активності населення; створення 
і розвиток інфраструктури, необхідної для 
провадження господарської та іншої діяль-
ності кооперативів з метою зростання матері-
ального добробуту їх членів та задоволення 
потреб у товарах і послугах; сприяння ста-
лому розвитку та становленню засад демо-
кратичного розвитку суспільства» [2].

Кредитна спілка утворюється та функціо-
нує на основі таких принципів кооперації:

– принцип добровільності вступу в коопе-
ратив та безперешкодного виходу з нього;

– принцип соціальної справедливості, 
взаємодопомоги та співробітництва;

– принцип рівного права голосу під час 
прийняття рішень (один член кооперативу – 
один голос) незалежно від розміру пайового 
та інших внесків;

– принцип гласності (повне та своєчасне 
інформування кредитною спілкою своїх чле-
нів з питань власної діяльності, на їх прохання 
ознайомлення з протоколами загальних збо-
рів та засідань інших органів управління кре-
дитної спілки, видача копій документів тощо);

– принцип безпосередньої участі членів 
кооперативної організації в її діяльності;

– принцип самоврядування, економічної 
самостійності;

– принцип об’єднання членів за однією 
з ознак (спільне місце роботи чи навчання, 
належність до однієї професійної спілки, 
об’єднання професійних спілок, іншої громад-
ської чи релігійної організації, проживання на 
одній території);

– принцип наявності у членів права займа-
тися підприємницькою діяльністю та отриму-
вати кредити для її фінансування;

– принцип демократичного контролю 
членів кооперативу за діяльністю кредитної 
спілки та її посадових осіб через виборність 
органів управління (спостережної ради, прав-
ління та ревізійної комісії), підзвітність остан-
ніх членам кредитної спілки;

– принцип відповідальності учасників кре-
дитної спілки за зобов’язаннями кредитної 
спілки лише в межах їх пайових внесків;

– принцип справедливого розподілу 
нерозподіленого доходу, що залишається в 
розпорядженні кредитної спілки за підсум-
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ками фінансового року між членами відпо-
відно до їх трудової та майнової участі (про-
порційно розміру їх пайових внесків);

– принцип надання послуг переважно 
членам [2; 4; 5].

Законом України «Про кредитні спілки» 
№ 2908 встановлено обмеження щодо гос-
подарської діяльності кредитних спілок, що 
передбачають можливість приймати вступні 
та обов’язкові пайові та інші внески від чле-
нів спілки; надавати кредити своїм членам, а 
також фермерським господарствам та приват-
ним підприємствам, які перебувають у їх влас-
ності; залучати на договірних умовах внески 
(вклади) своїх членів на депозитні рахунки як 
у готівковій, так і в безготівковій формах; роз-
міщувати тимчасово вільні кошти на депозит-
них рахунках в установах банків, об’єднаній 
кредитній спілці; придбавати державні цінні 
папери та паї кооперативних банків; залучати 
на договірних умовах кредити банків, кредити 
об’єднаної кредитної спілки, кошти інших уста-
нов та організацій для надання кредитів своїм 
членам; надавати кредити іншим кредитним 
спілкам [4]. Як бачимо, кредитна спілка харак-
теризується вузькою спеціалізацією щодо 
можливих напрямів використання заощадже-
них фінансових ресурсів та надання кредитних 
і депозитних послуг тільки власним членам.

Закон № 2908 є недосконалим щодо чіткого 
визначення організаційно-правової форми 
кредитної спілки, оскільки трактує, що вона є 
неприбутковою організацією, що заснована 
фізичними особами, професійними спілками, 
їх об’єднаннями на кооперативних засадах 
задля задоволення потреб її членів у вза-
ємному кредитуванні та наданні фінансових 
послуг за рахунок об’єднаних грошових вне-
сків членів кредитної спілки [4]. Водночас 
Закон України «Про фінансові послуги та дер-
жавне регулювання ринків фінансових послуг» 
№ 2664-ІІІ визначає, що кредитні спілки є 
фінансовими установами разом з банками, 
ломбардами, лізинговими компаніями, дові-
рчими товариствами, страховими компаніями 
та іншими юридичними особами, виключним 
видом діяльності яких є надання фінансо-
вих послуг, а у випадках, прямо визначених 
законодавством, – інших послуг (операцій), 
пов’язаних з наданням фінансових послуг [6]. 
Крім того, ч. 3 ст. 21 Закону № 2908 встанов-
лено, що нерозподілений дохід, що залиша-
ється в розпорядженні кредитної спілки за 
підсумками фінансового року, розподіляється 
за рішенням загальних зборів, зокрема між 
членами кредитної спілки, пропорційно роз-

міру їх пайових внесків у вигляді відсотків. Від-
повідно до ч. 1 ст. 23 Закону № 2908 внески 
членів кредитної спілки на депозитні рахунки 
та нарахована на такі кошти й пайові внески 
плата (проценти) належать членам кредитної 
спілки на праві приватної власності [4; 7]. Пункт 
5 ч. 1 ст. 1 Закону № 2664 визначає фінансові 
послуги як операції з фінансовими активами, 
що здійснюються задля отримання прибутку 
або збереження реальної вартості фінансових 
активів [6]. Законом України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсю-
дження зброї масового знищення» № 1702-VII 
(п. 25 ч. 1 ст. 1) встановлено, що неприбут-
ковими організаціями вважаються юридичні 
особи (крім державних органів, органів держав-
ного управління та установ державної і кому-
нальної власності), що не є фінансовими уста-
новами, створені для провадження наукової, 
освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, 
релігійної, благодійної, соціальної, політичної 
та іншої діяльності задля задоволення потреб 
та інтересів громадян у межах, визначених 
законодавством України, без мети отримання 
прибутку [8]. З огляду на вищезазначене діяль-
ність кредитних спілок неповністю відповідає 
сутності поняття некомерційної діяльності 
неприбуткових установ. Крім того, отриманий 
саме від комерційної діяльності дохід кредитні 
спілки розподіляють між членами такої спілки 
[9]. До того ж в разі створення кредитної спілки 
в порядку, визначеному Законом № 2908, нею 
не можуть бути дотримані вимоги, встановлені 
пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу 
стосовно одночасної відповідності вимогам 
щодо утворення кредитної спілки в порядку, 
визначеному цим Законом, а також заборони 
розподілу отриманих доходів (прибутків) або 
їх частини серед засновників (учасників), чле-
нів такої організації, працівників (крім оплати 
їхньої праці, нарахування єдиного соціального 
внеску), членів органів управління та інших 
пов’язаних з ними осіб. Таким чином, кредитні 
спілки не можуть бути визнані неприбутко-
вими організаціями в розумінні Податкового 
кодексу України та не підлягають включенню 
до нового Реєстру неприбуткових організацій. 
Кредитні спілки як фінансові установи, виключ-
ним видом діяльності яких є надання фінансо-
вих послуг, є платниками податку на прибуток 
у порядку, встановленому розд. ІІІ Податкового 
кодексу [7].

Аналіз даних щодо діяльності кредитних 
спілок за 2016–2017 рр. наведено в табл. 1.
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Як видно з табл. 1, кількість кредитних спілок 
за 2016–2017 рр. зменшилась на 210 (35,7%), 
а за 2017 р. – на 88 (18,2%). На кінець 2017 р. 
кількість членів кредитних спілок становила 
564,1 тис. осіб, що на 78,8 тис. (12,3%) менше, 
ніж на кінець 2016 р., та на 200,5 тис. осіб 
(26,2%) менше, ніж на кінець 2015 р. Також 
відбулися зміни в структурі членів кредитних 
спілок. Так, за 2017 р. зменшились частки 
членів кредитних спілок, які мають діючі кре-
дитні договори, на 14,3 тис. осіб (на 9,6%), а 
саме до 134,3 тис. осіб, та членів кредитних 
спілок, які мають діючі депозитні договори, на 
19,3 тис. осіб (47,2%), а саме до 21,7 тис. осіб. 
За 2016–2017 рр. зменшились частки чле-
нів кредитних спілок, які мають діючі кредитні 
договори, на 17,2% та членів кредитних спілок, 
які мають діючі депозитні договори, на 18,1%.

Більшість кредитних спілок об’єднує кіль-
кість членів, а саме до 1,0 тис. осіб., зокрема 
за результатами 2017 р. їх 155 (55,8%), що на 

49 спілок менше, ніж в попередньому році, 
коли їх було 204 (59,8%). За 2017 р. більш 
ніж третя частина кредитних спілок, а саме 
111 (39,9%), об’єднує від 1,0 тис. до 10,0 тис. 
членів, що на 14 кредитних спілок більше, ніж 
за 2016 р., коли їх було 125 (36,7%) (табл. 2).

Крім того, відбулося зменшення кількості 
членів, які не користуються послугами кредит-
них спілок, але залишаються їх членами, за 
2017 р. з 453,2 тис. осіб до 408,1 тис. осіб, тобто 
на 45,1 тис. осіб, або 10%, за 2016–2017 рр. 
відбулося зменшення на 167,8 тис. осіб (на 
29,1%) (табл. 1). Проте частка членів, які не 
користуються послугами кредитних спілок, 
але залишаються їх членами, за 2017 р. 
збільшилася з 70,5% до 72,4%, тобто на 2,7%, 
з огляду на загальне зменшення членів кре-
дитних спілок, але загалом за 2016–2017 рр. 
частка зменшилась на 3,9%.

Загальний обсяг капіталу становить 
1 062,5 млн. грн. Порівняно з 31 грудня 

Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок за 2016–2017 рр.

Показник
Станом 

на 
31 грудня 

2015 р.

Станом 
на 

31 грудня 
2016 р.

Станом 
на 

31 грудня 
2017 р.

Темпи приросту, %
31 грудня 
2017 р./ 

31 грудня 
2015 р.

31 грудня 
2017 р./ 

31 грудня 
2016 р.

Кількість зареєстрованих 
кредитних спілок 588 462 378 -35,7 -18,2

Кількість членів КС, тис. осіб 764,6 642,9 564,1 -26,2 -12,3
Кількість членів КС, які мають 
внески на депозитних рахунках, 
тис. осіб

26,5 41,1 21,7 -18,1 –47,2

Кількість членів КС, які мають 
діючі кредитні договори, 
тис. осіб

162,2 148,6 134,3 -17,2 -9,6

Кількість членів КС, які не 
користуються послугами 
кредитних спілок, тис. осіб

575,9 453,2 408,1 -10 -29,1

Загальні активи, млн. грн. 2 064,3 2 032,5 2 169,8 5,1 6,8
Капітал, млн. грн. 1 040,9 1 044,4 1 062,5 2,1 1,7
Внески членів КС на депозитні 
рахунки (залишок на кінець 
періоду), млн. грн.

855,2 831,8 937,0 -2,7 12,6

Кредити, надані членам КС 
(залишок на кінець періоду), 
млн. грн.

1 792,7 1 799,5 1 902,3 6,1 5,7

Заборгованість за 
простроченими та 
неповерненими кредитами, 
млн. грн.

451,8 368,7 345,8 23,5 6,2

Питома вага прострочених 
кредитів у кредитному 
портфелі кредитних спілок, %

25,2 20,5 18,2 28 11,2

Джерело: розраховано авторами за даними Нацкомфінпослуг [10]
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2016 р. він збільшився на 18,1 млн. грн., або 
на 1,7%, порівняно з 31 грудня 2015 р. – на 
21,6 млн. грн., або на 2,1% (табл. 1). Загаль-
ний капітал станом на 31 грудня 2017 р. сфор-
мовано на 47,9% (509,3 млн. грн.) за рахунок 
резервного капіталу; 37,8% (401,1 млн. грн.) 
за рахунок пайових внесків членів кредитних 
спілок; 3,2% (34,3 млн. грн.) за рахунок додат-
кового капіталу; 11,1% (117,9 млн. грн.) за 
рахунок нерозподіленого доходу [10].

Загальний обсяг активів кредитних спі-
лок станом на 31 грудня 2017 р. становить 
2 169,8 млн. грн., що більше на 137,3 млн. грн., 
або на 6,8%, порівняно з відповідною датою 
2016 р. (2 032,5 млн. грн.), а також більше на 
104,7 млн. грн., або на 5,1%, порівняно з від-
повідною датою 2015 р. (2 064,3 млн. грн.).

Дані табл. 3 свідчать про те, що в загаль-
ному обсязі активів найбільшу частку (40,4%) 
становить група із 40 кредитних спілок (14,4% 
від кількості кредитних спілок, які подали 
звітні дані за 2017 р.) з обсягом активів від 
10 до 50 млн. грн., хоча найбільше кредитних 
спілок (131 одиниця, або 47,1% від загаль-
ної кількості спілок, що подали звітні дані за 
2017 р.) мають набагато менші активи, а саме 
1–5 млн. грн. Лише три кредитні спілки мали 
активи обсягом більше 100 млн. грн.

Станом на 31 грудня 2017 р. кредити, 
надані членам кредитних спілок, станов-
лять 1 902,3 млн. грн. Порівняно з 31 грудня 
2016 р. вони збільшились на 5,7%, а порів-
няно з 31 грудня 2015 р. – на 6,1% (табл. 1).

Станом на 31 грудня 2017 р. загальна сума 
заборгованості за простроченими та неповер-
неними кредитами становить 345,8 млн. грн., 
що на 22,9 млн. грн. (6,2%) менше, ніж станом 
на 31 грудня 2016 р. (табл. 1).

В структурі заборгованості за простроче-
ними та неповерненими кредитами (табл. 4) 
станом на 31 грудня 2017 р. серед неповер-
нених та прострочених кредитів негативним 
явищем є наявність значної частки таких кре-
дитів терміном понад 12 місяців, що стано-
вить 64,5% (223,1 млн. грн.), і хоча вона змен-
шилась порівняно з відповідним періодом 
попереднього року на 1,8%, проте й далі гово-
рить про низький рівень платоспроможності 
членів кредитних спілок-позичальників, що 
негативно вливає на фінансовий стан кредит-
них спілок. Позитивним явищем є зменшення 
частки простроченої заборгованості за креди-
тами, наданими кредитними спілками на фоні 
зростання обсягів кредитування. Зокрема, 
показник частки простроченої заборгованості 
в кредитному портфелі кредитних спілок ста-

Таблиця 2
Розподіл кредитних спілок за кількістю членів

Показник Станом на  
31 грудня 2016 р.

Станом на  
31 грудня 2017 р. Відхилення, +/-

До 1 тис. осіб 204 155 -49
Від 1 тис. до 10 тис. осіб 125 111 -14
Від 10 тис. до 20 тис. осіб 9 11 +2
Більше 20 тис. осіб 3 1 -2
Всього (кількість поданих 
звітних даних) 341 278 -63

Джерело: розраховано за даними Нацкомфінпослуг [10]

Таблиця 3
Розподіл кредитних спілок за обсягом їх активів [10]

Групи кредитних 
спілок за обсягом 

активів

Обсяг активів 
групи кредитних 
спілок, млн. грн.

Частка активів, 
що належать 
до групи, %

Кількість 
кредитних 
спілок, що 

належать до 
групи

Частка 
кредитних 
спілок, що 

належать до 
групи, %

Більше 100 млн. грн. 428, 19,7 3 1,1
50–100 млн. грн. 298,8 13,8 5 1,8
10–50 млн. грн. 875,5 40,4 40 14,4
5–10 млн. грн. 209,0 9,6 29 10,4
1–5 млн. грн. 326,1 15,0 131 47,1
До 1 млн. грн. 32,3 1,5 70 25,2
Всього 2 169,8 100,0 278 100,0
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ном на 31 грудня 2017 р. становить 18,2%, 
що на 11,2% менше, ніж станом на 31 грудня 
2016 р., та на 28% менше, ніж станом на 
31 грудня 2015 р.

Найбільший попит мають споживчі кре-
дити, а саме 54,6% від суми кредитів 
(1 040,9 млн. грн.). У складі споживчих креди-
тів кредити на придбання автотранспорту ста-
новлять 3,1% (32,1 млн. грн.), на придбання 
аудіотехніки, відео та побутової техніки – 5,0% 
(52,4 млн. грн.), а на інші потреби – 91,9% 
(956,4 млн. грн.). Друге місце посідають кре-
дити, надані на придбання, будівництво та 
ремонт нерухомого майна, які становлять 
21,5% (410,4 млн. грн.). Найменшу частку в 
загальному обсязі виданих кредитів, а саме 
2,5% (48,4 млн. грн.), має кредитування 
ведення фермерських господарств [10].

Діапазон середньозважених відсоткових 
ставок за кредитами, які надані членам кре-
дитних спілок, широкий. Третина кредитних 
спілок, а саме 90 (32,4%), надають кредити за 
середньозваженою ставкою в межах від 40% 
до 50% річних. Половина кредитних спілок 
(53,6%) надає своїм членам кредити за від-
сотковою ставкою в межах від 30% до 50% 
річних [10].

Середньозважена вартість депозитів фізич-
них осіб у національній валюті у вітчизняних 
банках (за даними статистичної звітності, що 
подається НБУ) складала станом на кінець 
2017 р. 15,8% (зокрема вартість короткостро-
кових депозитів становила 13,6%, а довго-
строкових – 15,3%) [11].

Проведений аналіз говорить про те, що 
основними проблемами розвитку вітчизняних 
кредитних спілок є:

– наявність значної кількості дрібних кре-
дитних спілок з низьким рівнем капіталізації 
та активами невеликих розмірів, що свідчить 
про їх неспроможність кредитувати значні за 

обсягами проекти, зокрема придбання дорогої 
техніки, обладнання, транспорту, нерухомості;

– наявність у структурі кредитної спілки 
значної кількості неактивних членів, які б 
могли постачати спілці депозитні ресурси, а 
також робити внески за отримані кредити чи 
інші послуги; 

– відсутність стандартизованої методики 
оцінки ризиків клієнтів кредитної спілки, що 
зумовлює значну частку прострочених позик 
та погіршує фінансові показники їх діяльності;

– відсутність ефективного механізму 
захисту прав учасників кредитних спілок 
щодо гарантування вкладів у кредитній спілці 
(відсутність державних гарантій щодо повер-
нення внесків вкладників, таких як гарантії за 
банківськими вкладами);

– високі процентні ставки за позиками, що 
зменшує попит на них;

– існування значної кількості кредитних 
спілок, що у своїй діяльності не дотриму-
ються основних принципів міжнародного коо-
перативного руху та вимог щодо захисту прав 
своїх членів (наявність значних правопору-
шень у кредитній сфері, як адміністративних, 
так і кримінальних).

До кредитних спілок Нацкомфінпослуг 
неодноразово вживала заходів впливу. За 
результатами розгляду справ про правопо-
рушення за напрямом пруденційного нагляду 
у 2017 р. вжито 278 заходів впливу щодо 
кредитних спілок, що на 55,9% менше, ніж у 
2016 р. (631). Структура прийнятих рішень 
за складеними актами про правопорушення 
за результатами пруденційного нагляду 
Нацкомфінпослуг виглядала таким чином: 
80 розпоряджень про вжиття заходу впливу 
усунути порушення, що на 111 менше, ніж у 
2016 р.; 435 постанов про накладання штра-
фів, що на 305 менше, ніж у попередньому 
році; 63 розпорядження про виключення з 

Таблиця 4
Структура заборгованості за простроченими та неповерненими кредитами [10]

Рівень прострочення
Станом на  

31 грудня 2016 р.
Станом на  

31 грудня 2017 р.
сума, 

млн. грн.
питома вага, 

%
сума, 

млн. грн.
питома вага, 

%
1-й рівень прострочення  
(31–90 днів) 47,6 12,9 49,8 14,4

2-й рівень прострочення  
(91–180 днів) 32,2 8,7 30,5 8,8

3-й рівень прострочення  
(181–365 днів) 46,8 12,7 42,4 12,3

Більше 12 місяців 242,1 65,7 223,1 64,5
Всього 368,7 100,0 345,8 100,0
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реєстрів. Водночас протягом 2017 р. Нацком-
фінпослуг здійснено 4 позапланові перевірки, 
у 2016 р. – 16. Штрафні санкції, застосовані 
за правопорушення, вчинені кредитними спіл-
ками на ринках фінансових послуг, за 2016 р. 
були на суму 5 893,9 тис. грн., за 2017 р. – 
1 989 тис. грн., зокрема за результатами пру-
денційного нагляду – 1 433,1 тис. грн., за 
результатами іншої наглядової діяльності – 
555,9 тис. грн. [12]. За період з 1 січня 2017 р. по 
31 грудня 2017 р. до Нацкомфінпослуг надій-
шли 720 індивідуальних та колективних звер-
нень громадян з різних регіонів України, що 
на 148 звернень більше, ніж за відповідний 
період 2016 р. (572 звернення). Актуальними 
залишаються звернення з питань надання 
послуг кредитними установами (10,4%, або 
720 звернень), у яких споживачами порушува-
лись питання повернення депозитних вкладів 
кредитними спілками, більшість яких не пере-
бувають в Державному реєстрі фінансових 
установ, але мають невиконані зобов’язання 
перед вкладниками (понад 200 звернень). 
За результатами розгляду звернень з питань 
діяльності кредитних спілок до порушників 
законодавства відбувалося вжиття заходів 
впливу, надавались письмові відповіді та 
роз’яснення, оприлюднювались інформаційні 
повідомлення, проводились навчальні семі-
нари та круглі столи. Усунення піднаглядними 
установами не лише виявлених порушень, 
але й причин, що сприяли їх вчиненню, дало 
змогу привести їх діяльність у відповідність 
до вимог чинного законодавства [12].

Висновки з цього дослідження. Про-
аналізувавши основні показники діяльності 
кредитних спілок, фактори, що на неї вплива-
ють, а також взявши до уваги певні аспекти 
досліджень науковців [3; 13–16], пропонуємо 
такі основні шляхи вдосконалення діяльності 
вищезгаданих установ:

1) Запровадити на державному та регі-
ональному рівнях систему стабілізації та 
фінансового оздоровлення кредитних спілок, 
здійснення процесів злиття чинних кредитних 
спілок та виведення з ринку неплатоспромож-
них кредитних спілок.

2) Сформувати єдину саморегулюючу 
організацію кредитних спілок з визначенням 
в законодавчому порядку обов’язкового член-
ства в ній кредитних спілок (сьогодні функціо-
нують Всеукраїнська асоціація кредитних спі-
лок, Національна асоціація кредитних спілок 
України, Всеукраїнська Асоціація Кредитних 
Спілок Військовослужбовців та Працівни-
ків Силових Відомств, але немає визнання 

їх статусу як саморегулюючих організацій, 
в законодавстві відсутні положення делегу-
вання їм повноважень щодо регулювання 
діяльності кредитних спілок), що сприятиме 
розробленню та запровадженню єдиних пра-
вил поведінки на ринку кооперативного кре-
дитування, професійних та технологічних 
стандартів діяльності, посиленню нагляду та 
контролю за дотриманням основних показни-
ків діяльності кредитних спілок, піднесенню 
іміджу й довіри до кредитних спілок.

3) Створити систему гарантування депози-
тів учасників кредитних спілок шляхом вклю-
чення кредитних спілок до банківської сис-
теми гарантування вкладів, яку представляє 
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

4) Розширити перелік фінансових послуг, 
що надаватимуть кредитні спілки своїм учас-
никам, та фінансових інструментів, що вико-
ристовуватимуться кредитними спілками;

5) Розширити коло споживачів послуг кре-
дитних спілок за рахунок малих підприємств, 
фермерських господарств та інших коопера-
тивів.

6) Сформувати інфраструктуру системи 
кредитної кооперації (бюро кредитних істо-
рій, центр юридичного супроводу, центр вну-
трісистемного аудиту, лізингові, факторингові 
та страхові компанії, ІТ-компанії тощо), яка б 
забезпечувала кредитні спілки та їх об’єднання 
консультаційним супроводом, сучасними про-
грамними продуктами, даними єдиної бази 
позичальників з метою мінімізації кредитних 
ризиків, аудит, управління ліквідністю.

7) Активізувати діяльність кредитних спі-
лок щодо підтримки сільськогосподарських 
підприємств для забезпечення економічного 
розвитку відповідних територій (надання 
фінансових послуг усім категоріям населення 
сільських районів, функціональна інтеграція з 
територіальними громадами, іншими видами 
кооперативів, різноманітними формами еко-
номічної чи соціальної самоорганізації насе-
лення, професійними спілками, трудовими 
колективами, навчальними закладами, органі-
зація кредитування, консультування та інфор-
маційного обслуговування мешканців села, 
кредитування інфраструктури обслуговування 
сільськогосподарського виробництва).

8) Створити подібну до європейських моде-
лей трирівневу систему кредитної коопера-
ції, яка має будуватися за принципом «знизу 
догори». Перший рівень мають становити кре-
дитні спілки та кредитні кооперативи, які нада-
ватимуть своїм членам необхідні фінансові 
та нефінансові послуги. Другий рівень мають 
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становити об’єднані кредитні спілки, власни-
ками та клієнтами яких будуть кредитні спілки 
та кооперативи, що забезпечуватимуть більш 
ефективне функціонування низових коопера-
тивних установ та з часом в разі накопичення 
достатнього капіталу зможуть трансформува-
тись у повноцінні обласні кооперативні банки, 
які будуть обслуговувати потреби низових коо-
перативних організацій. Можливості об’єднань 
кредитних спілок значно більші, ніж окремої кре-
дитної спілки, адже це й ширші зв’язки із зовніш-
німи організаціями, й прогресивніші технології, й 
налагодження співпраці з банківською системою 
тощо. Третій рівень має становити центральний 
кооперативний банк, заснований обласними 
кооперативними банками та об’єднаними кре-
дитними спілками задля забезпечення їх додат-
ковими фінансовими послугами.

Основними напрямами вдосконалення 
законодавства щодо розвитку кредитної коо-
перації, на нашу думку, є:

– внесення змін до закону «Про кредитні 
спілки», якими б кредитним спілкам надава-
лося право обслуговувати юридичних осіб, а 
саме малі та середні підприємства, інакше – 
створення кредитних кооперативів згідно із 
Законом України «Про кооперацію»;

– внесення змін до Закону України «Про 
кредитні спілки» щодо організаційно-право-
вого статусу кредитної спілки як неприбуткової 
організації та фінансової установи в п. 1 ст. 1;

– доповнення Закону України «Про кре-
дитні спілки» положенням про обов’язковість 

членства всіх кредитних спілок у саморегулю-
ючих організаціях, а також прийняття Поло-
ження про саморегулюючу організацію на 
ринку кредитної кооперації, в якому слід визна-
чити поняття саморегулюючої організації як 
організації, що делегується Національною 
комісією, здійснює державне регулювання на 
ринку фінансових послуг повноважень щодо 
регулювання діяльності кредитних спілок, що 
забезпечить формування ефективного меха-
нізму самоконтролю ринку;

– внесення змін та доповнень до чин-
ного Закону України «Про систему гаранту-
вання вкладів фізичних осіб» щодо встанов-
лення кредитних спілок учасниками, розмірів 
та порядку сплати ними зборів до фонду, 
порядку відшкодування коштів вкладникам 
збанкрутілих кредитних спілок; інакше – ство-
рення окремого Фонду гарантування депози-
тів учасників кредитних спілок, хоча цей шлях 
буде витратнішим;

– розроблення та прийняття Закону «Про 
кооперативні банки», який би врегульовував 
усі аспекти їх діяльності та служив правовою 
основою функціонування другого та третього 
рівнів системи кредитної кооперації.

Вважаємо, що вищезгадані пропозиції вдо-
сконалення діяльності кредитних спілок та 
законодавства, на нашу думку, забезпечать 
формування умов для розвитку кредитних спі-
лок та можливість у перспективі посісти одне з 
провідних місць у кредитуванні, а також стати 
головною опорою для малих виробників.
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