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кооперація

ШЛЯХ ДО ВИЗНАННЯ
З ВИСОТИ СВІТОВОГО ДОСВІДУ КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ Є ОДНИМ З НАЙПОТУЖНІШИХ МУЛЬТИПЛІКАТОРІВ РЕГІОНАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ, КАТАЛІЗАТОРОМ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕЯКИХ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ ТА ПОТУЖНИМ
ДЖЕРЕЛОМ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ.
ЯК ПІДКРЕСЛЮЮТЬ ВІТЧИЗНЯНІ ЕКОНОМІЧНІ АНАЛІТИКИ,
КРЕДИТНІ СПІЛКИ В УКРАЇНІ ЗА 20 РОКІВ НАБУЛИ ВАЖЛИВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ, ПРОТЕ ЇХНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ЩЕ ДАЛЕКИЙ ВІД
ОПТИМАЛЬНОГО РІВНЯ ВНАСЛІДОК НЕДОСКОНАЛОЇ НОРМАТИВНОПРАВОВОЇ БАЗИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.

НОТАТКИ З ІІ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ,
ЯКИЙ ВІДБУВСЯ У РАМКАХ ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ УКРАЇНСЬКИХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

В

умовах фінансової кризи
кредитна кооперація довела
свою життєздатність і надійність.
За оцінками експертів, рівень
проблемних кредитів у спілках
становив до 30 відсотків, тоді як
у банківській системі України цей
показник певний час сягав 50%.
Але на жаль, сьогодні ми не
можемо констатувати той факт, що
кредитна кооперація в нас існує
як єдина система, позаяк кредитні
спілки в Україні організаційно не
злилися у свою власну центральну
спілку. Більше того, кредитний
кооперативний рух нині повністю
відображає стан суспільства, якому
бракує єдності, взаєморозуміння,
цілеспрямованості.
То що ж тоді говорити про
громадські фінансові інституції
— кредитні спілки, їх кооперативну природу, цінності, які
вони мають сповідувати задля
задоволення інтересів своїх
пересічних членів.

В окремих випадках доводиться
констатувати, що кредитівки для
багатьох підприємливих українців стали лише інструментом на
шляху їх власного збагачення,
бо під личиною кредитної спілки
зароджуються фінансові проекти,
які не мають нічого спільного з кооперативним рухом. Найболючішим
є той факт, що через безкарність
таких «ініціаторів» потерпають
тисячі українських громадян, які
довіряють цим фінансовим трастам
під назвою «кредитні спілки», а
сам кредитний кооперативний
рух дискредитується, губить
свою привабливість в очах наших
співвітчизників.
На всеукраїнському рівні частина
кредитних спілок зорганізувалися
в асоціаціях: ВАКС, НАКСУ, є ще
кілька асоціацій професійного спрямування, і кожна з них проводить
власну політику. Такі об’єднання,
чи правильніше — роз’єднання,
призводять до конкурентних дій,

Думки з приводу
У хронології кооперативного руху є
віхи, які не стираються часом, вони залишаються в пам’яті спілчан, як певний
дороговказ. До таких вікопомних подій
по праву можна віднести цьогорічний
Всесвітній фестиваль кредитних спілок,
який відбувся на теренах Львівщини
у спекотні липневі дні.
Нинішній Міжнародний рік кооперативів співпав у часі з 20-літтям
поновлення кредитної кооперації
в Україні, власне, зі створенням
стрийської кредитної спілки «Вигода»,
працівники якої взяли на себе місію
головного організатора і партнера
фестивалю. Доречно підкреслити, що
керівники далеко не кожної кредитної
спілки наважилися б піти на прове-

що, як на мене, не має нічого
спільного з побудовою міцної
гілки кредитної кооперації. Від
такого структурування кредитна
кооперація мало що виграє, адже
відсутність законодавчої бази
про обов’язковість входження
кредитних спілок у саморегулюючі організації дозволяє сьогодні
функціонувати на ринку фінансових
послуг ще сотням кредитівок, які
опинилися поза навіть існуючим в
Україні об’єднанням, а відтак їхня
ідентичність щодо відповідності
кооперативним принципам далеко
не завжди відповідає спілчанським
засадам, прозорості дій тощо.
Заради справедливості варто
зазначити, що існуючі асоціації
намагаються хоч якось об’єднати
кредитні спілки, сприяти розвитку
кредитної кооперації, ініціюють
формування давно назрілих законодавчих змін, намагаються
налагодити діалог між урядовцями
та представниками кредитівок

задля створення належних умов
для їх розвитку, як механізму
підвищення достатку пересічних
українців.
З-поміж інших асоціацій чи не
найбільше вирізняється практичністю своїх дій на цьому полі
Всеукраїнська асоціація кредитних
спілок. Саме з її ініціативи нещодавно на Львівщині, у Трускавці,
відбувся ІІ Міжнародний форум
кредитної кооперації, який проводився у рамках Всесвітнього
фестивалю українських кредитних
спілок з нагоди Міжнародного
року кооперативів і 20-ої річниці
відродження кредитної кооперації в
Україні, 20-ліття утворення першої
кредитівки в незалежній Україні
Стрийської КС «Вигода».
— Основна місія фестивалю, —
зауважив голова спостережної
ради «Вигоди», голова оргкомітету
фестивалю та його директор Петро
МАКОВСЬКИЙ, — з нагоди МіжМАКОВСЬКИЙ
народного року кооперативів та

20-річчя відродження кредитних
спілок в Україні продемонструвати
силу українських громад, силу
служіння своїм громадам через
кредитні спілки, як кооперативні
установи.
У ньому взяли участь члени
ВАКС та представники українських кооперативних кредитних
фінансових установ з Канади,
Сполучених Штатів Америки, а
також запрошені з Киргизстану,
Литви, Німеччини, представники
Кабінету Міністрів, Національного
банку України, місцевих органів
виконавчої та представницької
влади.
Протягом трьох днів учасники
форуму активно обговорювали
заздалегідь визначені актуальні
теми , що стосуються ринку кредитної кооперації в Україні, впливу
на ці процеси держави.
Президент Всеукраїнської
асоціації кредитних спілок
Вікторія ВОЛКОВСЬКА озна-

КУДИ РУХАТИМУТЬСЯ КРЕДИТНІ СПІЛКИ?
дення кооперативно-просвітницьких
та громадсько-культурних заходів
такого масштабу, як ті, що проводилися в містах Стрий, Трускавець,
селі Розгірче впродовж майже місяця.
Втілення цього патріотичного задуму
вимагало не так фінансових, як потужних інтелектуальних ресурсів, а
також стабільної та злагодженої роботи
управлінського персоналу.
Будемо відвертими, стрийський почин і
його значимість викликали неоднозначну
реакцію. Він не знайшов розуміння
й підтримки навіть у лідерів окремих
кредитних спілок. Про нього намага-

лися не згадувати під час проведення
цьогорічних загальних зборів в організаціях. Для прикладу наведемо реакцію
ватажка однієї із великих кредитних
спілок Тернопільщини. На запитання:
«Яке ваше ставлення до Стрийської
кооперативної ініціативи? — голова
спостережної ради відповів: «Ми вже
не кооперативна організація. Наша
кредитна спілка вже давно фінансова
установа. Тобто, нас це не стосується...»
Такою була оцінка ініціативи стрийчан
лідером із десятирічним стажем роботи
на високих виборних посадах в цій «некооперативній» фінансовій установі.

Непоодинокі випадки, коли стиль
роботи так званих «кооперативофобів» набуває спотворених форм. Так,
весною ц.р. на загальні збори однієї
з кредитних спілок Тернопільщини, де
нараховується декілька тисяч членів,
не прибули ні голова ревізійної комісії,
ні її члени. Куценький звіт про роботу
спілки виголосила за п’ять хвилин
невідома особа зі статусом голови
спостережної ради. Природньо, цього
голову запитали: як він потрапив до
спілки — в ролі вкладника чи позичальника? І почули:
(Закінчення на 2-й стор.).

йомила присутніх з результатами
роботи асоціації за час існування.
Нині, за її словами, до складу
ВАКС входить майже 25 відсотків
усіх кредитних спілок в Україні, які
в свою чергу об’єднують більше
півмільйона громадян. Питома
вага фінансових показників
членів ВАКС — понад 55 відсотків на всьому ринку кредитної
кооперації.
Окрім аналізу діяльності кредитівок, пані Волковська основну
увагу у своєму виступі зосередила
на реалізації практичних пропозицій ВАКС, які асоціація відстоює
стосовно змін у законодавстві
щодо діяльності кредитних спілок.
Їх вона поділила на сегменти,
котрі стосуються запровадження
чіткого територіального критерію
діяльності кредитних спілок, розширення членства в кредитівці та
створення дворівневої системи цієї
гілки кооперації в Україні.
(Закінчення на 2, 3-й стор.).
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ВАКС відстоює позиції щодо
створення умов для заснування
основного фінансового центру
кредитної кооперації — кооперативного банку, фінансової установи, побудованої на кооперативних
засадах завдяки об’єднанню
кредитними спілками пайових
внесків з метою задоволення їхніх
потреб у фінансових послугах.

Створення кооперативного банку
має дозволити концентрувати
капітали пайовиків, підвищити
рівень їх загальної ліквідності
та платоспроможності, а також
здійснення цією установою
рефінансування, диверсифікації
ризиків, доступ до міжбанківської
системи розрахунків тощо.
На переконання ВАКС, у
(Закінчення. Початок на 1-й стор.). державі має відбутися посилення

спроможності спеціального уповноваженого органу виконавчої
влади у сфері регулювання
кредитної кооперації та забезпечення належного нагляду за діяльністю кредитних спілок. А звідси
встановлення вимог до аудиторів, які мають право на аудит
кредитівок, щодо обов’язкового
опублікування інформації про
діяльність спілок, визначення
переліку інформації, яка має
бути відкритою для їх членів, до
системи управління і контролю
кредитних спілок, до їх реклами
та загальні умови їх розповсюдження, щодо забезпечення
належного рівня капіталізації,
ліквідності та рентабельності
КС, до професійної підготовки
голови правління (виконавчого
директора) та членів правління, до головного бухгалтера
спілки і т.д.
Встановлення зазначених
вимог, а також контроль та
нагляд за їх дотриманням з
боку держави створять умови
для захисту прав споживачів
фінансових послуг, які надають
кредитні спілки, наголошувала
Вікторія Волковська.
У ВАКС сподіваються на розширення переліку фінансових послуг, що надаються кредитними
спілками, коли їм буде дозволено
розміщувати тимчасово вільні
кошти на депозитних рахунках
у банках, вкладати у державні
цінні папери та іпотечні цінні
папери, здійснювати відкриття та
ведення поточних рахунків для
своїх членів, виступати членом
платіжних систем та проводити
переказ коштів відповідно до
законодавства і т.д.
Розширення переліку фінансових послуг дасть можливість

залучати кошти фізичних осіб у
сільській місцевості, де не вигідно
працювати банкам, та надавати
дешеві кредити суб’єктам малого підприємництва, інших гілок
кооперації, що у свою чергу
сприятиме розв’язанню низки
проблем соціального блоку.
Далі президент ВАКС детально
зупинилася на пропозиціях щодо
підвищення ефективності дій
системи гарантування внесків
(вкладів) членів кредитних спілок
на депозитні рахунки, а також
запровадження механізмів саморегулювання кредитних спілок.
Прийняття розробленого проекту
Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих
актів України щодо гарантування
внесків (вкладів) членів КС на
депозитні рахунки» дозволить забезпечити фінансову стабільність
кредитної кооперації, посилити
захист майнових прав членів
(вкладників) спілок, запобігти
втратам ними своїх заощаджень,
розміщених на депозитах у
спілках у разі настання їхньої
неплатоспроможності, підвищити
довіру населення до кредитних
спілок, збільшити кількість спілчан
та капіталу кредитних спілок.
Із зацікавленістю учасники
форуму обговорили тему сучасного ринку кредитної кооперації
під кутом зору державного
регулятора і учасників ринку.
Цьому навіть було присвячене
спеціальне пленарне засідання,
на якому виступив Олег ШВЕЦЬ
ШВЕЦЬ,
керівник департаменту нагляду
за небанківськими кредитними
установами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових
послуг. Свій виступ він розпочав
із запевнення, що очолюваний

ним департамент націлений на
розвиток кредитних спілок. За
його словами, будуть створюватися більш жорсткі правила гри,
але ринок кредитної кооперації
розвиватиметься завдяки спільним зусиллям як регулятора, так
і самих спілок.
Як визнав пан Швець, проблеми сьогодні існують не у
кредитних спілках, які працюють прозоро, дотримуються
кооперативних принципів і є
членами відповідних асоціацій,
а стосуються інших спілок, які
нехтують цими демократичними
засадами та псують імідж усього
кооперативного кредитного
ринку. Тому розвиток справжньої
кредитної кооперації в країні
можливий лише за умови посилення регуляторної політики
на ринку, виокремлення з нього
псевдокредитівок, що і буде
допомогою кредитним спілкам,
які сповідують кооперативні
начала. Для цього необхідно
переглянути саму систему
звітності кооперативних спілок,
в якій має бути передбачена
інформація, що відображатиме
істинно спілчанські принципи
діяльності цієї громадської
фінансової структури. В кредитних спілках обов’язково
має посилитися самоконтроль
за своєю діяльністю, в першу
чергу з боку самих членів та
уповноважених органів.
А ще кредитна спілка
обов’язково має входити в
одну з асоціацій, яка зі свого
боку буде теж контролювати
діяльність своїх членів.
Крім посилення контролю
на цьому ринку, регулятор
обов’язково прислухатиметься
до пропозицій кредитних спілок,

КУДИ РУХАТИМУТЬСЯ КРЕДИТНІ СПІЛКИ?

— Я не вкладник і не позичальник.
Я — голова спостережної ради!
Відповідь приголомшила присутніх.
З’ясувалося, що ця особа не тільки не відомий нікому голова спостережної ради цієї
установи, але й голова правління кредитної
спілки із сусідньої області... Виявилося, що
такий міжобласний «обмін головами» рекомендований зверху! Єдиним позитивом
таких псевдозборів було те, що свідками
неповаги до принципів кооперації було
лише вісім членів спілки.
Нами наведені лише два випадки нехтування кооперативними принципами,
насправді їх набагато більше. Значна
частина голів правлінь кредитних спілок
віддає перевагу спрощеним сценаріям
проведення загальних зборів, як правило, з мінімальною кількістю їх учасників.
Вони не обтяжують себе інформаційнопросвітницькими заходами, скажімо,
випуском таких часописів, як «Сила
громади», який вже не один рік видає
кредитна спілка «Вигода».
Такі псевдолідери не поспішають
сповна використати інформаційний
потенціал електронних мереж. Зазначимо, електронна сторінка кредитної
спілки «Вигода» вже давно стала потужним інформаційним центром, який
привертає увагу не лише прихильників
кооперативної ідеї, але й активної
частини суспільства регіону.
(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

У чому ж сила активної громадської
позиції кредитної спілки «Вигода», її потужного інформаційно-просвітницького
потенціалу?
Перш за все, у злагодженій роботі
органів самоуправління. На відміну
від багатьох кредитних спілок, де все
зосереджено в руках однієї особи —
голови правління, в стрийчан працює
злагоджена, єдина команда — потужне
інтелектуальне ядро, яке постійно генерує цікаві ідеї та корисні ініціативи в
інтересах спілчанської громади.
Другим фактором є тісні зв’язки
спілки із громадськими організаціями,
зокрема товариством «Просвіта».
Провідники кредитної спілки «Вигода»
Галина Гарбовська, Петро Маковський,
Юрій Мокрицький, Богдан Сидорак,
Ігор Чорноус, Василь Щекун та інші
володіють багаторічним досвідом
роботи в керівних органах стрийської
«Просвіти», отримали визнання й довіру
місцевих громад. На жаль, надто часто
зустрічаються приклади, коли голови
правлінь кредитних спілок та інших
кооперативних формувань не бачать
доцільності такої співпраці з громадськими об’єднаннями та рухами.
Ігнорування кооперативних принципів
в роботі кредитних спілок обходиться
у дедалі більшу ціну. З кооперативної
мапи України за останні десять років

зникли понад триста кредитних спілок. Більшу частину з них розорили
корисливі та підприємливі ділки, які
вдало, в своїх інтересах, використали
довіру наших громадян до закладених
у минулому традицій кооперативного
спілчанства.
Позиція регуляторного органу, діяльність його очільників не витримує критики. Робота комісії, що регулює ринок
фінансових послуг, поки що полягає у
видачі ліцензій та отриманні звітності,
що на даний час стала формальною.
Функція державного регулювання, в
нашому розумінні, має передбачати
відповідальність за стан справ в тому
чи іншому секторі ринку фінансових
послуг. Споглядальна позиція працівників державного регулятора є однією
з причин того, що законопроект про
гарантування вкладів членів кредитних
спілок вже четвертий рік гальмується
народними депутатами, а Концепція
Кабінету Міністрів України про розвиток
кредитних спілок, що була ухвалена в
червні 2006 р., відійшла в небуття.
Таким, що набило оскомину, є
зволікання з прийняттям закону про
саморегулювальну організацію — своєрідний ревізійний союз українських
кооперативів. Відсутність такого органу
не зможуть компенсувати найкращі
ініціативи лідерів асоціацій кредитних

спілок та інших видів кооперативів, а
також самовіддана праця ентузіастів. Ці
та інші проблемні питання потребують
невідкладного, можливо, нагального
розгляду, більш чіткої позиції тих осіб,
кому делеговані владні повноваження.
Якими маршрутами в майбутнє рухатимуться українські кредитні спілки? У
вирішальній мірі це залежить від позицій
державного регулятора.
Сподіваємось, що голова Національної комісії, що регулює ринок
фінансових послуг, доктор економічних
наук Андрій Стасевський намагатиметься виправдати виявлену йому
високу довіру Президента України;
що нинішній склад комісії, на цей раз
із статусом національної, не продовжить кооперативофобську політику,
яку провадили її попередні очільники
Віктор Суслов (двічі), Валерій Альохін,
Василь Волга.
Віримо, що Андрій Леонідович як
лікар (Харківський медичний інститут) визначить правильний діагноз
хворому спілчанському організму.
Як топ-менеджер (Українська академія державного управління) зможе
інтегрувати три чи навіть чотири
окремі асоціації кредитних спілок в
єдине тіло цілісного кооперативного
організму. Нарешті, як досвідчений
енергетик (Івано-Франківський інсти-

адже громадські фінансові
установи повинні розвиватися
прозоро, на демократичних засадах за участю усіх їхніх членів,
як це було на зорі зародження
кредитної кооперації в Україні
20 років тому. Повернення до
природних кооперативних засад
дасть новий поштовх розвитку
ринку кредитної кооперації,
наголошував пан Швець.
Олег Швець також підтримав
ініціативу кредитних спілок про
пришвидшення роботи із законодавчого забезпечення гарантування вкладів членів кредитних
спілок, проект закону якого вже
зареєстрований у Верховні Раді
України. Він також нагадав, що
у стадії завершення перегляд
концепції розвитку кредитних
спілок на ближчу перспективу,
з неї будуть вилучені багато
чинників, які радше гальмують
розвиток кредитної кооперації,
ніж сприяють її розвитку, котра
обов’язково буде прийнята після
обговорення з кооперативним
загалом кредитівок.
Віктор НОВІКОВ
НОВІКОВ, директор
Юридичного департаменту,
член правління Національного
банку України, у своєму виступі
повністю підтримав намагання
кредитних спілок стати повноправними учасниками фінансового ринку в країні і наголосив,
що Національний банк сприяє
цим ініціативам громадськості.
На його думку, кредитні спілки
довели своє право на існування,
а відтак держава має сприяти
їхньому перебуванню на ринку
послуг.
Кредитні спілки взяли на себе
відповідальну функцію із кредитування села, фермерських
господарств тощо, від чого банки

тут нафти і газу) зможе реалізувати
синергетичний ефект оздоровленої
кредитно-кооперативної структури
на благо й в ім’я її співвласниківчленів.
На цій піднесеній хвилі можна було б
поставити крапку. На жаль, представник
Національної комісії Олег Швець, який
взяв участь у Міжнародному форумі
кредитної кооперації, зосередив свою
увагу, переважно на впровадженні
більш жорстких вимог до діяльності
кредитних спілок. Залишається тільки
здогадуватись, чому на отримане
єдине письмове запитання щодо його
сприйняття кооперативної природи
кредитних спілок керівник департаменту Нацкомфінпослуг вирішив не
відповідати.
Попри таку дивну позицію чиновника,
наділеного високими повноваженнями
від імені держави, гору таки взяла віра
в те, що український кооперативний
рух подолає чергові перешкоди.
Цьому сприяв той патріотичний дух,
який передався нам від організаторів
заходу, ота піднесена атмосфера, що
супроводжувала кожну годину роботи
цього незабутнього, в історичному
сенсі, Форуму торжества кооперативних відносин в українському
суспільстві.
Йосип ДЕЦОВСЬКИЙ,
старший науковий співробітник
Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки».
На знімку: Йосип ДЕЦОВСЬКИЙ.

кооперація
в основному відмовляються. Мінімальні кредити у комерційних
банків становлять не менше 50
тисяч гривень, коли у кредитних
спілок це мало «не стеля»: отже,
їхня роль у мікрокредитуванні
дуже важлива.
Пан Новіков також зауважив,
що політика Національного
банку — проти механічного
приєднання кредитних спілок
до Фонду гарантування вкладів.
Треба розробити специфічну
концепцію приєднання, де мають
бути обумовлені усі елементи
цього процесу, від якого пересічні члени кредитівок мають
лише виграти.
У дискусії з цієї теми також
взяли участь голови правлінь
кредитних спілок: «Станіславська» — Галина ШАТИРКО
ШАТИРКО,
«Профспілкова скарбниця»
з Києва — Лариса ПРЯДКО
ПРЯДКО,
«Анісія» зі Львова — Володимир
СИДОРОВСЬКИЙ.
СИДОРОВСЬКИЙ
Наступним, не менш важливим
і актуальним питанням було
обговорення теми «Держава,
кредитні спілки, споживачі фінансових послуг: баланс інтересів».
У ньому взяли участь Валентина
ЯЩУК, заступник директора
ЯЩУК
Департаменту фахової експертизи, начальник управління
економіки та фінансів Кабінету
Міністрів України, Андрій ОЛЕНЧИК, заступник директораЧИК
розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Петро
МАКОВСЬКИЙ, голова споМАКОВСЬКИЙ
стережної ради кредитної спілки
«Вигода» зі Стрия.
Валентина Ящук повністю погодилася з думками своїх колег та
представників кредитних спілок,
що держрегулятор у сфері ринків
фінансових послуг своїми діями
має популяризувати послуги
кредитних спілок серед населення. Андрій Оленчик розповів
про вимоги, які ставить Фонд
гарантування вкладів фізичних
осіб перед кредитними спілками
і як їх практично можна реалізу-
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вати задля убезпечення вкладів
членів кредитівок. Він наголосив
на тому, що найбільш надійний
захист інтересів членів кредитних
спілок — це успішна діяльність
самих кредитних спілок, рівень
їхньої демократизації, прозорості дій.
Петро Маковський на прикладі
кредитної спілки «Вигода» показав, як дотримується балансу
інтересів членів згаданої кооперативної установи, бо це дуже
важливий елемент служіння та
організації співжиття громади,
адже спілка обслуговує громадян
нижче середнього рівня достатку.
І тут влучно послався на одного
відомого спілчанського лідера,
який сказав: кооператорами
нас робить не наше багатство,
фінансові достатки, а те, як ми
їх використовуємо. Духовність,
патріотизм і кооперативний
спосіб мислення — ось девіз,
який мають сповідувати сьогодні
кредитні громадські фінансові
установи, аби полегшити життя
громадянам України, констатував
пан Маковський.
Вельми зацікавлено слухали
учасники форуму виступи представників українських кредитних
спілок з Канади та США Ольги
ШАВЕЛІ, Олега ЛЕБЕДЬКА
ШАВЕЛІ
ЛЕБЕДЬКА,
Тамари ДЕНИСЕНКО
ДЕНИСЕНКО, які не
лише розповіли про діяльність
своїх громадських фінансових
інституцій за океаном, але й
інформували про вимоги тамтешнього кредитного законодавства,
регуляторну політику держави
стосовно учасників фінансового
ринку, в тому числі і кредитної
кооперації, яка у США займає
сегмент у понад 90 відсотків
серед усіх гілок кооперацій.
Гостей із-за океану здивувало,
що кредитний кооперативний
рух в Україні має таку широку
популярність, незважаючи на
високі кредитні ставки позичальникам у понад 30 відсотків, тоді
як у США, Канаді вони на рівні
4—5 відсотків річних.

Як зізналися учасники форуму,
дуже повчальним щодо запозичення досвіду був «круглий
стіл» за участі всіх гостей на
тему «Ринкова інфраструктура
системи кредитної кооперації в
частині організації діяльності,
функцій та ролі центральної
фінансової установи кредитних
спілок», в якому взяли участь
Анна ГАМБУРГ
ГАМБУРГ, керівник Німецького проекту GIZ/DGRV «Реформування фінансової діяльності у
сільській місцевості», та експерт
Томас РАЙНКЕ
РАЙНКЕ. Вони розповіли
про розгалужену структуру
кредитівок у Німеччині, про
кооперативні банки, послугами
яких користуються сотні тисяч
бюргерів, фермери тощо.
Володимир ПОСПОЛІТАК
ПОСПОЛІТАК,
експерт цього німецького проекту, завідувач кафедри гуманітарного розвитку «Міжнародний інститут менеджменту»,
ознайомив учасників форуму
з правовими аспектами проекту функціонування апексфінансової організації в Україні,
про його стан і перспективи
створення, про можливу участь
у ньому кооперативного банку
як повноцінної апекс-установи
для кредитних спілок.
Голова Литовської центральної
кредитної спілки Фортунатас
ДІРГІНЧЮС через комп’ютерну
мережу з використанням системи
Skype вів діалог зі своїми колегами в Україні про структурну
побудову кредитної кооперації
в Литві, про основні складові
успіху кредитівок у цій країні,
про широку гамму кредитних
послуг спілок, про проекти, які
вони здійснюють на фінансовому
ринку, в тому числі у сільській
місцевості, про переваги членства у кредитних спілках.
Пізнавальним для українських
кредитних спілок став виступ
Тілека АШІМОВА
АШІМОВА, президента
Національного союзу кредитних спілок і кооперативів
Киргизстану, про виникнення,
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становлення і розвиток кредитних
спілок у Киргизії. Виявляється,
що кредитний кооперативний
рух настільки поширений у цій
пострадянській республіці, що
навіть органи державної влади
відповідають за створення кредитівок у кожному населеному
пункті, а про ефективність дій
представника виконавчої влади
на рівні району судять, виходячи
з кількості створених кредитних
спілок. І хоча ця інформація
викликала у присутніх дещо
іронічне її сприйняття, проте,
на думку Тілека Ашімова, цей
фактор зіграв важливу роль
у підвищенні кооперативного
просвітництва серед місцевого
населення.
Іван ВИШНЕВСЬКИЙ
ВИШНЕВСЬКИЙ, голова правління Української
об’єднаної кредитної спілки,
створеної у 2010 році, поінформував представників кредитівок
про стан роботи кооперативної
фінансової установи, яка залучає внески (вклади) членів
кредитних спілок на депозитні
рахунки, надає кредити за
рахунок залучених коштів,
крім внесків членів кредитних
спілок, на депозитні рахунки.
Перед Українською об’єднаною
кредитною спілкою стоять завдання з управління ліквідністю
кредитних спілок, залучення
фінансових ресурсів у систему
кредитної кооперації від фінансових та нефінансових установ
і т.д., з якими ця структура
ефективно справляється.
Під час згаданих вище тематичних пленарних засідань, «круглих
столів» відбувалися дискусії з
представниками регуляторних
державних органів, обмін досвідом роботи між кредитними
спілками тощо.
У роботі форуму кредитних
спілок також взяли участь і виступили представники Львівської
облдержадміністрації, Львівської
обласної ради, місцевих органів
самоврядування.

У рамках фестивалю, окрім
пленарних засідань, відбулася
ціла низка культурно-митецьких
акцій з ініціативи Стрийської
кредитної спілки «Вигода», зокрема художньо-мистецький
пленер «Стрийська палітра»,
фестиваль авторської пісні, туристичні мандрівки для учасників
форуму, книжкова толока «Купуй і
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читай українське», етнофестиваль
«Стрийські потоки» та багато інших цікавих заходів, зініційованих
кредитною кооперацією.
Михайло БУКАЧІВСЬКИЙ
БУКАЧІВСЬКИЙ.
На знімках: під час роботи
ІІ Міжнародного форуму кредитної кооперації.
Фото автора.
Львівська область.

Лідери

ВІД 13 КОПІЙОК ДО 45 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
М

ожна сміливо стверджувати, що Стрийська кредитна спілка «Вигода»— це
перша кредитівка, яка відродилася в Україні і
незмінно працює на кооперативних засадах і
традиціях. 14 червня виповнилося 20 років з дня
її заснування. Ще у далекому 1992 році активісти української кредитної кооперації Канади і
США приїхали в Україну із закликом відновити
кредитні спілки. Стрияни були першими, хто відгукнувся, започаткувавши спілку, яку доречно
нарекли «Вигода».
Петро Маковський, один з організаторів спілки,
а нині голова її спостережної ради, розповів,
що кредитівка створювалася при товаристві
«Просвіта» для економічної самоорганізації
українців із невеликими статками. На початку
згуртувалися лише 13 членів, а тепер їх чисельність перевищує 30 тисяч осіб.
Якщо у 1992 році активи громадської кредитної
установи становили тільки 13 копійок, то тепер
вже сягають майже 45 мільйонів гривень, з яких
10 мільйонів — це власний капітал.
Безперечно, «Вигода» — це вже помітне
соціально-економічне явище не тільки у Стрию
та на Львівщині, а й в усій Україні, що має досвід

роботи у різних складних економічних обставинах і є однією з найбільших і найстабільніших
кредитівок.
Ця спілка ніколи не зраджувала своїх членів і
завжди зберігала і множила традиції української
кооперації. Важливе місце в роботі спілки належить кооперативній та фінансовій просвіті, що
впродовж усіх років впроваджується кредитівкою.
Результатом цієї роботи стало започаткування
видання кооперативного календаря з фінансової
просвіти, котрий, як тут сподіваються, покладе
початок цілій серії видань для підвищення грамотності учасників кредитного руху.
— Цим виданням ми відновлюємо традицію
української кооперації щороку випускати у
світ своєрідні економічні календарі-порадники,
— розповідає Петро Маковський. — Щиро
віримо, що вміщена інформація допоможе
нашим членам, симпатикам поліпшити планування своїх родинних та бізнесових справ. А
відтак разом продовжимо будувати освічене,
організоване, відповідальне громадянське
суспільство.
Сьогодні спілка нараховує дев’ять філій, що
працюють поза межами Стрия, та сім представ-

ництв. Стабільні позитивні результати роботи
кредитної спілки та її планомірний розвиток
сприяють щорічному динамічному зростанню
капіталу, що дає змогу забезпечувати надійність
розвитку установи, підвищувати якість обслуговування членів, розширювати спектр кредитних
та депозитних послуг.
Кредитна спілка спричинилася до впровадження
програми Львівської обласної ради та Львівської
облдержадміністрації з енергозбереження, яку
успішно реалізує протягом останніх років. Цей
проект не має аналогів в Україні.
В минулому році з ініціативи «Вигоди» розпочалася активна робота з цими ж органами
виконавчої і представницької влади з розроб-

ки спеціальної програми підтримки місцевих
фермерів та виробників сільськогосподарської
продукції.
Стрийська кредитівка зайняла активну позицію у громадському житті, проводить чимало
патріотичних заходів, до яких залучає чималу
кількість своїх спілчан і пропагує національні,
моральні, культурні, історичні цінності нашого
суспільства.
Михайло ЙОСИПЧУК
ЙОСИПЧУК.
На знімку: команда славної кооперативної
фінансової установи — кредитної спілки «Вигода» (в центрі — Петро МАКОВСЬКИЙ
МАКОВСЬКИЙ, голова
спостережної ради спілки).
Фото автора.
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— Пані Тамаро, у США, мабуть, найпотужнішою
гілкою кооперації є кредитна, і до її історії неабиякою
мірою причетне місцеве українство. А яка ж історія в
Української федеральної кредитної спілки?
— Наша спілка започаткована у 1953 році у місті
Рочестері з ініціативи Українського народного союзу
та українського братського союзу. Це такі допомогові
організації засновані на початку ХХ століття першими
українськими емігрантами.
Саме на цей час припадає третя хвиля української еміграції до Америки. Прибулим із-за океану
необхідні були кошти для облаштування свого життя,
започаткування власного бізнесу, але американці не
поспішали їм з допомогою, адже не знали, що то за
категорії людей. Тоді громадські українські організації
вирішили допомогти своїм побратимам. Так постала
кредитна спілка у Рочестері.
До організаційного комітету увійшло восьмеро
українців, в основному ті, що проживали в Америці
довший час, а також кілька новоприбулих, які зробили
перший внесок по п’ять доларів. Тут варто зауважити,
що третя хвиля емігрантів, так званих повоєнних, мала
добру уяву про кредитну кооперацію, адже вони
прибули сюди в основному із західних українських
земель, де до 1939 року кооперативний рух був
надто популярний серед місцевого населення. Тому
початок п’ятдесятих характерний значним ростом
українських кредитівок в Америці.
— Пані Тамаро, у ваших руках журнал «Кооперативна думка». Що це за видання?
— Це журнал, який з 1955 року видає наша кредитна спілка. До речі, ми єдина спілка в Америці,
котра упродовж п’ятдесяти семи років щоквартально,
безперервно, випускає свій власний журнал українською та англійською мовами.
Мене запросили у спілку у 1978 році на посаду
саме редактора «Кооперативної думки». Я родилася на
американській землі і для мене було великим щастям
прислужитися і допомогти українцям, адже мої батьки
прибули в Америку з Волині без жодних засобів на
існування. Тому вважала це своїм обов’язком — бути
з тими українцями, хто потребує допомоги.
Сьогодні ми є п’ятою українською кредитною спілкою в Америці за обсягами діяльності. Якщо до 2005
року наша спілка мала статус місцевої, тобто могла
вести роботу лише у місті Рочестері, то вже з 2005
року ми отримали статус загальноамериканської і
наша діяльність поширена на всю країну.
Членами кредитівки є майже 16 тисяч осіб, наші
активи не такі вже і великі, всього близько 140 мільйонів
американських доларів. Свої заощадження в спілці
тримають в основному небагаті люди, скажемо так —
старе покоління українських емігрантів, яке довіряє
кредитній спілці. А ось позичальниками стають люди
нової, четвертої хвилі емігрантів з України.
— Кредитна спілка зорієнтована на членство
лише українців?
— Ну, чому ж? Базою нашого членства є українські церкви, українські громадські організації,
тобто той, хто захоче вступити до нашої кредитівки,
має обов’язково бути членом однієї з українських
громадських організацій. Тож серед членів спілки є
і американці, і німці, й італійці.
Загалом в Америці нині функціонують чотирнадцять
українських кредитних спілок у двадцяти п’яти містах,
об’єднані під крилом Центрального українського
кооперативу Америки (ЦУКА). До речі, свого часу
я протягом двох років очолювала цю кооперативну
асоціацію і поки що залишаюся першою та єдиною
жінкою, якій кооперативна громада довіряла цю
високу громадську посаду.
— На яких засадах будуються українські кредитні
спілки у США?
— Звісно, що членами нашої спілки є громадяни
США, її діяльність регламентується американським
законодавством, як і інших спілок — статути в усіх
однакові. Правда, в Америці є два види кредитівок:
федеральні, які мають право провадити свою діяльність
по всій країні, та регіональні, що можуть працювати
лише на теренах свого штату. Як і в Україні, в Америці
кредитні спілки не є прибутковими структурами. Банки
налаштовані проти кредитних спілок, адже ми надаємо
такі ж послуги як і банківські структури, проте нас
вважають неприбутковими організаціями.
— Як захищені кредитні спілки від різних фінансових потрясінь?
— У 1971 році прийнято закон, згідно з яким були
захищені 40 тисяч доларів вкладів кожного члена
спілки, а нещодавно цю планку піднято до 250 тисяч
доларів. Кредитні спілки щороку вкладають певні відсотки у цей страховий фонд, та їх сума залежить від
результатів роботи спілки, від її фінансових активів і т.д.
У разі, коли кредитна спілка «повалиться», держава
гарантує кожному члену виплату його заощаджень,
але не більше, ніж 250 тисяч доларів.
— Кредитна спілка, як відомо, є демократичною
громадською фінансовою установою. Як в Америці
члени кредитівок можуть реалізувати своє право
управляти справами своєї громадської інституції?

ГАЗЕТА В ГАЗЕТІ
— Члени кредитівки мають право бути обраними
або обирати членів ради директорів, членів спостережної ради. Якщо хтось хоче запропонувати
свою кандидатуру у спостережну раду він має
набрати не менше одного відсотка голосів членів
кредитної спілки. У нашій спілці на сьогодні це 160
підписів, тобто це та мінімальна кількість членів,
що може делегувати свого представника у спостережну раду.

є рада директорів, спостережна рада, які мають
на те право, а їх, як ви зрозуміли, обирають самі
члени спілки.
Якість роботи кредитної спілки, в тому числі з її
членами, в першу чергу залежить від людей, від професійного рівня її керівництва. Ми кажемо держава, а
розуміємо під цим словом роботу уряду, конкретних
людей, які проводять державну політику. Особистості
творять добро людям, зорганізовують їх у громадську

Ділові діалоги
Тамара ДЕНИСЕНКО
ДЕНИСЕНКО,, представник Української
федеральної кредитної спілки, яка з невеликої
філії в м.Рочестер (США) перетворилась у солідну
фінансову установу сучасних послуг з філіями
в Олбані, Сіракузах, Сакраменто, Каліфорнії,
Бостоні, Масачусетсі, Портланді та Орегоні,
засновану на довірі і співпраці.
Висококваліфікований спеціаліст фінансової
справи, з досвідом роботи в кредитній спілці
понад 30 років, з них 24 роки — на керівних
посадах менеджера, головного виконавчого
директора. Нині пані Тамара на пенсії, але є
активним членом спостережної ради.
Наш кореспондент зустрівся з Тамарою Денисенко на ІІ Міжнародному форумі кредитної
кооперації, у роботі якого вона брала участь у
складі делегації із США.

ЖИТТЯ ЗА КООПЕРАТИВНИМИ
ЦІННОСТЯМИ

У разі, коли кількість кандидатів буде
більшою, ніж місць у спостережній
раді, тоді проводяться вибори між
ними і участь у них беруть усі члени
кредитівки. Для цього спілка наймає
незалежну аудиторську фірму, яка
шляхом письмового опитування таємно
проводить вибори органу управління
кредитної спілки. Виконавчу ж дирекцію
обирає спостережна рада.
Згідно з законодавчою нормою
і статутів кредитних спілок загальні
звітні збори мають відбуватися щорічно, в період з січня по березень.
Збори проводяться в центральному
офісі, за місцем реєстрації спілки.
Збори вважаються такими що відбулися, коли на
них прибуває не менше 12 членів.
Спілка наперед, за 90 днів, зобов’язана повідомити усіх своїх членів про час і місце таких
зборів, а також надати їм інформацію про діяльність спілки та про стан їхніх фінансових рахунків.
Для інформування своїх членів використовуємо
«Кооперативну думку», наклад якої понад 10
тисяч примірників і яку безкоштовно надсилаємо
своїм членам. Частину тиражу використовуємо
для своєрідного пропагування кооперативних
цінностей, просвітництва серед людей, які можуть
стати потенційними нашими членами. Принагідно
хочу зауважити, що наш журнал є своєрідним
часописом історії не лише кредитної спілки, а й
літописом усієї української громади.
Також зауважу, що загальні збори не приймають якихось кардинальних рішень, пов’язаних з
діяльністю спілки, тож 12 осіб аж ніяк не можуть
вирішувати долю усієї спільноти. Для цього у нас

інституцію, тож якість роботи кредитної спілки як у
нас, так і в Україні залежить від рівня свідомості тих,
хто організовує і управляє цим процесом. Аби бути
справжнім кооператором, як на мене, потрібно бути
високоосвіченою і шляхетною людиною, дбати за
громадське більше, ніж за своє.
В останній час українці, які прибувають до Америки на постійне проживання чи на роботу, чомусь
називають кредитну спілку банком. Але ми не є
банк, у нас зовсім інші принципи, інша мета, ми не
є приватною структурою. Кредитівка — спілчанство,
кооперування задля добра всієї громади. Її послуги
вигідніші, ніж ті, що пропонують комерційні банки.
Ми намагаємося давати кращі відсотки під ощадності
і помірковані — під позички. Проте наголошуємо,
що кредитна спілка є громадською фінансовою
установою, яка також дбає за українську культуру,
духовність. Ми допомагаємо будувати українські
церкви, відкривати українські школи, друкувати
українські книжки.

кооперація
Українські кредитівки першими в Америці почали
давати позики під житло, коли американські спілки
ще й не думали про такі послуги.
В останні роки набрали популярності іпотечні запозичення. Вони є як короткотермінові, так і на період
до 30 років. Правда, з настанням фінансової кризи
намагаємося перепродати довготермінові іпотечні
запозичення державі, які вона приймає як інвестиції,
позаяк відсотки під іпотеку в нас невеликі і є ризик,
що спілка може не впоратися з їх обслуговуванням.
Хоча, коли позичальник не справляється зі своїми
зобов’язаннями і перед державою, спілка включається
в цей процес і допомагає розв’язати проблему.
— Який мінімальний вклад у кредитній спілці?
— 50 доларів, а максимальний — не обмежений, він
може бути і сто тисяч і мільйон доларів. Все залежить
від довіри, яку собі зажила кредитівка у людей. У час
кризи до нас зверталося багато громадян з проханням
розмістити свої вільні кошти, які забирали з банків, виводили з цінних паперів. І це все завдячуючи порядності,
прозорості дій нашої кредитної установи.
— Чи можете розповісти про перелік позичок у
кредитному портфелі спілки, на яку мету ваші члени
в основному роблять запозичення?
— Передусім це іпотечні кредити, на придбання
житла. Згідно з законом лише 12,25 відсотка свого
активу позик спілка може надавати на комерційні
позики, на купівлю легкових машин, бо українці тут
звичні до їх купівлі за готівку, під кредитні картки,
хоча ці операції є доволі ризикованими, але треба
конкурувати з іншими фінансовими установами.
В нас також можна відкрити рахунок на навчання
дитини відразу після її народження і регулярно вносити
власні заощадження аж до часу їх використання.
Найдовший термін позик, як я казала, є на іпотеку,
до 30 років, на комерційні цілі — до 12 років, під
кредитні картки — до 3 років. Але наші люди завжди
швидше гасять позику, тому рідко коли є кредит на
весь зазначений у договорі термін.
— Як позначилася на роботі кредитної спілки
фінансова криза, яка розпочалася зі Сполучених
Штатів Америки і пов’язана була саме з іпотечними
запозиченнями банків?
— Слава Богу, криза нашу спілку не дуже-то і
зачепила, але це завдячуючи фінансовій політиці її
органів управління. На початок кризи в нас було 15
відсотків резервного фонду і під час кризи ми таки
втратили третину, але він на те і є резервним, щоб
витрачався у подібних випадках.
Саме тоді уряд підняв планку у фонді гарантування
вкладів зі 100 тисяч до 250 тисяч доларів, що заспокоїло ринок і в тому числі членів кредитівок, відтак
вдалося уникнути відпливу капіталів. Правда були
кредитні спілки, які, як і у вас, неефективно використовували свої активи, розтринькали громадські
кошти і тому їм довелося сутужно під час кризи. А все,
мабуть, через те, що такі спілки хотіли бути тим, ким
їм не можна бути по самій суті — банками.
Крім того, новоприбула хвиля емігрантів з
України іноді думала, що взяті кредити належать
їм безповоротно, що їх не обов’язково повертати.
Протягом багатьох років існування наша спілка
ніколи не мала великих проблем із поверненням
запозичених громадських коштів, бо наші члени
давали собі звіт, що це їхня совість і честь —
повернути гроші, взяті у позику в громади.
У той час ми також втратили чимало на кредитних
картках, коли люди оформляли кредити, але їх не
повертали. Втрати ми списуємо за рахунок резерву,
бо більше шести місяців не можемо за законом обліковувати на рахунку такі втрати. Наш резерв нині
складає понад 2 млн. доларів. Кредитний портфель
на сьогодні становить 110 мільйонів доларів і за законом він може становити не більше 89 відсотків від
активів та трохи менше від запозичень. А ті позики,
що не використовуються під кредити, маємо право
інвестувати у державні облігації.
Згідно з законом спілка може надавати позики
не лише своїм членам — фізичним особам, але
й юридичним. Правда, за юридичну особу має
гарантувати власник тієї фірми.
— А чи співпрацюєте з іншими гілками кооперацій?
— Спершу скажу, що інших кооперативів у нас не
так і багато, кооперативні кредитні спілки на цьому
ринку займають далеко за 90 відсотків. Правда є і
споживчі кооперативи, і сільськогосподарські, які
створюють в основному фермери тощо. З кожним
працюємо відповідно до вимог законодавства, тобто
через українські фундації, що є базою членства
українських кредитівок.
— Пані Тамаро, дякую за приємну бесіду. Процвітання і добра вашій кооперативній спільноті.
Михайло МАЗУР.
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