«Ринок кредитної кооперації:
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Олег Лебедько, Ольга Мороз,
Ольга
Максимчук,
Петро
Маковський, Ольга Шевель,
перекладач, Єва Сержиньска
Продовжуємо (початок – тут) огляд результатів анкетування
делегатів, організаторів і партнерів Форуму кредитних спілок,
– центральної події, якою з 10 по 12 серпня ц.р. ознаменувався
на Стрийщині II-й Всесвітній фестиваль українських кредитних
спілок.

36 із 38 форумчан-учасників опитування погодились поділитися
враженнями від пленарної дискусії, присвяченої ринку кредитної
кооперації в контексті бачення майбутнього та міжнародного
досвіду, яка відбулася в Підгорецькому маєтку (Стрийський
район, Львівської області) 11 серпня.

Петро Маковський
Нагадаємо, що доповідачами на цій панельній дискусії були:
Олег Лебедько, Українська федеральна кредитна спілка

м.Рочестер, головний виконавчий директор;
Ольга Мороз, президент Всеукраїнської асоціації кредитних
спілок;
Ольга Шевель, голова Української Світової Кооперативної Ради;
Ольга Максимчук, член Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
Єва Сержиньска, директор проекту USАID “Кредитування
сільськогосподарських виробників (КЕП) в Україні”.
Модерував розмову Петро Маковський.
30 (або 83,3 % від загального числа) учасників опитування з
цього питання відвідали пленарне засідання, що аналізується.
В цілому розкриття теми та відповіді на запитання, надані
доповідачами, були цікавими, але не всі очікування
виправдалися у 3-х із 30(10%) учасників опитування, котрі
відвідали згадану дискусію.
14 (46,7%) форумчан повідомили,
що одержали від цього засідання
те, на що розраховували.

13 (43,3%) форумчан назвали відмінною дискусію, що
аналізується, бо розкриття теми та відповіді на запитання,
надані доповідачами, перевершили їхні очікування.
15 форумчан, тобто 50% із тих, хто побував на цьому пленарному
засіданні, надали свої змістовні відгуки.
Як сказав Михайло Мазур, «все було чудово», він «отримав
багато цікавої інформації».

«Меседж – ви [себто українські
кредитні спілки] повинні все
робити самі, ніхто за вас це не
зробить!» – так прокоментував
своє розуміння від дискусії, що
аналізується Юрій Мокрицький.

Лариса Семака відчула, що «ринок [кредитних спілок] прагне
стабільності та розвитку».
Святослав Сурма «очікував міжнародної співпраці», бо вважає,
що «форум повинен бути початком нових зачинань».
Богдан Щепанюк із сумом зауважив, що «при сьогоднішньому
відношенні нашої влади до ринку кредитної кооперації важко
уявити та спрогнозувати його майбутнє».

Олег Лебедько, Ольга Мороз,
Ольга Максимчук
Більш оптимістично налаштований Дмитро Казарінов, якому
«цікаво було знову почути представників міжнародних
організацій». За його словами, «знайомлячись із міжнародним
досвідом, можливо розробити (якнайменше прагнути цього)
універсальну модель функціонування кредитних спілок в
Україні».
Ольга Мороз вважає надзвичайно важливою підтримку кредитних

спілок України міжнародною спільнотою колег-кооператорів.
Наталія Бобиляк назвала цікавим і подекуди неочікуваним (як-то
злиття українських кредитівок Канади з неукраїнськими) досвід
кооператорів інших країн.

Олег Лебедько
«Дуже сподобались доповіді гостей із інших країн, цікаво
порівняти їхній досвід…», «Переконливі виступи про
застосування міжнародного досвіду на ринку кредитної
кооперації», «Поширення по Україні. Досвід вже є», – так
висловились Леся Паплик, Марина Футерко й Ігор
Сидор відповідно.
Дехто з учасників анкетування відзначив у своїх коментарях
виступи на цьому засіданні конкретних доповідачів.
Олег Лебедько із США вразив Петра Маковського «знаннями,
лаконічністю викладу, висновками і порадами».
«Пан Лебедько – професіонал, знає справу не за папірцями, а за
власним досвідом», – так прокоментував свою відповідь Сергій
Комісаров.

Ольга
Шевель,
перекладач, Єва Сержиньска
Олександр Кривенко вважає, що доповідь, яку представив Олег
Лебедько була «цікава тим, що в ній ішлося про тенденцію
зменшення в США числа кредитівок через об’єднання з більшими
спілками; про 13 українських кредитних спілок в Америці з
членством у понад 100 тис. осіб і активами майже 3 млрд.
доларів; про їхню можливість надавати страхові й інвестиційні
послуги через спеціально створені організації; про
кредитування підприємців; про гарантовану суму повернення
вкладів членів спілок – 250 тис. доларів».

Ольга Шевель
Єва Сержинська з Польщі додала впевненості Петрові Маковському
в тому, що «через проект КЕП кредитні спілки України мають
унікальну можливість обмінюватися досвідом, отримувати

унікальні знання зі світу».
Цікавих висновків дійшла Марія Сюма. Проаналізувавши виступи
Ольги Шевель із Канади та вже згаданого Олега Лебедька, в яких
ішлося про досвід роботи кредитівок у їхніх країнах, про
зменшення присутності спілок на ринку шляхом укрупнення малих
спілок із великими, пані Марія зазначила: «Для України є
неминучою перспектива, коли малі кредитівки не зможуть
працювати на ринку, який диктує свої умови, чим швидше буде
прийняте відповідне рішення, тим краще для цих спілок».
Далі буде
Олександр Кривенко, член оргкомітету, прес-секретар
Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок
Для створення цієї статті використано фотографії, авторами
яких є Михайло Мазур, Олексій Палій і Віктор Бившев.
Більше світлин – в альбомах Форуму, які до вашої уваги –
тут: https://www.facebook.com/pg/wfucu/photos/?tab=albums
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Попередні випуски огляду результатів анкетування доступні тут:
Форум кредитних спілок очима його учасників. 01.09.2017. –
http://wfucu.org.ua/2017/09/01/kryvenko-vrajennya_forum_2752/

Який із виступів, коментарів Вам запам’ятався, вразив і чим
саме? – Форум кредитних спілок очима його учасників
(Продовження).
04.09.2017.
–
http://wfucu.org.ua/2017/09/04/kryvenko-best-report_forum_2789
/
Яка подія запам’яталась, які ідеї, думки, відчуття, дух ви
особисто винесли із Форуму? – Форум кредитних спілок очима
його
учасників
(Продовження).
12.09.2017.
– http://wfucu.org.ua/2017/09/12/kryvenko-eventsidea-forumcu_2
826/
Яке ваше враження від круглого столу «Українські кредитні
спілки: кращі практики служіння громаді»? – Форум кредитних
спілок очима його учасників (Продовження). 13.09.2017.
– http://wfucu.org.ua/2017/09/13/kryvenko-ukrks10aug-prakty-28
74/
Які ваші враження від вистави «Заклята Пані»? – Форум
кредитних спілок очима його учасників (Продовження).
14.09.2017.
–http://wfucu.org.ua/2017/09/14/kryvenko-zaklyatapani-fcu_2907
/
Які ваші враження від офіційного відкриття та вітання? – Форум
кредитних спілок
15.09.2017.
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(Продовження).

–http://wfucu.org.ua/2017/09/15/kryvenko-open-fcu_2955/
Які ваші враження від 1-го пленарного засідання представників
кредитної кооперації 11 серпня? – Форум кредитних спілок очима
його
учасників
(Продовження).
–
18.09.2017.
– http://wfucu.org.ua/2017/09/18/kryvenko-credun-instrument_29
70/
Читайте нас, будь ласка, та долучайтеся до сторінок у
соціальних мережах!
Офіційний сайт: www.wfucu.org.ua
Сторінки у соціальних мережах:
Спільнота Всесвітній фестиваль українських кредитних
спілок https://www.facebook.com/wfucu/
Група
Всесвітній
фестиваль
українських
кредитних

спілок https://www.facebook.com/groups/wfucu
Подія Форум кредитних спілок
https://www.facebook.com/events/214572452402006/

