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ЗАСІДАННЯ РАДИ НАКСУ
16 жовтня відбулось чергове засідання
Ради Національної асоціації кредитних
спілок України. На зборах були присутні
члени Ради НАКСУ: Василь Микитин,
Юрій Ковальов, Вікторія Гурова, Наталія
Панчищенко,Олена Грузіна, Ігор Кріль,
Валентина Чумакова, Станіслава
Шахоріна, Тетяна Хлопоніна, Олег
Арсьонов, Ганна Семенчук, Олена
Маковій, Ігор Мустафаєв; члени
Наглядового Комітету НАКСУ: Ірина
Боголюбова, Оксана Булаєнко;
Виконавча дирекція НАКСУ: Петро
Козинець, Людмила Кравченко,
Катерина Калустова.
Порядок денний чергового засідання
складався зі звіту Виконавчої дирекції
НАКСУ про роботу за останній період; під!
сумків III Східно!Європейського Конгресу
кредитних спілок; визначення позиції
НАКСУ щодо реформування системи кре!
дитних спілок в Україні; делегування пред!
ставників НАКСУ до складу Громадської
ради при Нацкомфінпослуг та різного.
Звітуючи про роботу Виконавчої дирекції
НАКСУ, Петро Козинець зазначив, що сьо!
годні одним з болючих питань лишається звіт!
ність кредитних спілок. Загалом проблема
пов’язана з надто тривалим процесом реорга!
нізації державного регулятора. Численні про!
позиції НАКСУ щодо удосконалення прог!
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рамного продукту, що використовується КС
під час процесу подачі звітності, надані раніше
до Держфінпослуг, досі не винесено на роз!
гляд і, як наслідок, доопрацювання електрон!
ної системи не відбувається. Тому кредитні
спілки, які подаватимуть звітність за 9 місяців
поточного року, через недосконалу систему
можуть зіштовхнутися з рядом проблем.
Аналізуючи звітність КС — членів
НАКСУ за перше півріччя цього року, Пре!
зидент НАКСУ констатував, що присутня
позитивна динаміка за всіма показниками.
Далі Петро Козинець коротко зупинився
на участі делегації НАКСУ у Світовій Кон!
ференції кредитних спілок, яку з 15 по 18
липня проводила Всесвітня Рада кредитних
спілок (WOCCU) спільно з Касою Крайо!
вою в польському місті Гданськ (матеріал
про Конференцію читайте на с. 6).
Підсумовуючи результати нещодавнього
ІІІ Східно!Європейського Конгресу кредит!
них спілок, організованого НАКСУ за під!
тримки WOCCU, який проходив 26–29 ве!
ресня в Чернівцях, Президент НАКСУ на!
голосив на необхідності максимального ви!
користання міжнародного досвіду роботи
кредитних спілок, яким поділилися учасни!
ки Конгресу, особливо в частині лобіювання
інтересів кредитних спілок та реформуван!
ня системи регулювання (матеріал про Кон!
грес читайте на с. 14).
Вкрай проблематичною лишається ситуа!
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дитних спілок кількома регуляторами; СРО;
системи гарантування вкладів; регуляторних
вимог до КС; виведення з ринку проблемних
кредитних спілок з урахуванням інтересів
вкладників; методів оптимізації функціональ!
них можливостей об’єднаних кредитних спілок.
Ознайомившись з висновками WOCCU,
позицією ВАКС та взявши до уваги міжнарод!
ний досвід, учасники засідання прийняли від!
повідне рішення по кожному напрямку ре!
формування, які винесені на обговорення.
Під час обговорення члени Ради НАКСУ
висловили одностайну думку про доцільність
поєднання функцій регулювання, гарантуван!
ня та ін. під дахом одного регулятора та необ!
хідність поглиблення методів диференційова!
ного регулювання кредитних спілок. Крім того,
було зазначено, що надання чи ненадання лі!
цензій не може вважатися методом державного
регулювання, а здійснення державного регулю!
вання шляхом отримання ліцензії є необхідною
передумовою діяльності кредитної спілки, яка
бажає працювати з депозитними вкладами.
Лист до органів державної влади за результата!
ми обговорення додається (стор. 4).
Наступним розглядалось питання про деле!
гування до Громадської ради при Нацкомфін!
послуг двох представників НАКСУ. Члени Ра!
ди НАКСУ прийняли рішення делегувати до
дорадчого органу державного регулятора Пре!
зидента НАКСУ Петра Козинця та віце!прези!
дента Людмилу Кравченко.
Під час обговорення останнього пункту по!
рядку денного члени Ради прийняли рішення за!
довольнити прохання кредитної спілки «Альянс
С» про добровільний вихід зі складу асоціації. Та!
кож учасники засідання ознайомились із заявою
від кредитної спілки «Самопоміч» з м. Івано!
Франківськ щодо фінансової підтримки. Було
прийняте рішення доручити Виконавчій дирек!
ції НАКСУ вивчити можливість фінансової під!
тримки КС «Самопоміч» в рамках існуючих в
НАКСУ спеціальних фінансових програм.
По завершенню розгляду питань порядку
денного на прохання членів Ради Людмила
Кравченко виступила з роз’ясненнями та ре!
комендаціями щодо практики проходження
кредитними спілками перевірок з боку Нац!
комфінпослуг.
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ція з ліцензуванням кредитних спілок. З люто!
го поточного року лише 12 кредитних спілок зі
всього ринку КС отримали ліцензії. Причому,
практично всі відмови у видачі ліцензій моти!
вуються не фінансовим станом спілок, а фор!
мальними зауваженнями до документів.
Після обговорення доповіді учасники засі!
дання взяли до відома інформацію Виконавчої
дирекції та перейшли до головного питання по!
рядку денного — стосовно позиції НАКСУ щодо
реформування системи кредитних спілок в Ук!
раїні. Віце!президент НАКСУ Людмила Крав!
ченко зазначила, що, незважаючи на велику
кількість ініціатив щодо реформування, ситуа!
ція на ринку не покращується. Професійні об’єд!
нання змушені реагувати на численні виклики,
проте, як було констатовано, для досягнення
прогресу необхідна консолідована позиція учас!
ників ринку, яка сьогодні існує лише на папері.
Далі Людмила Кравченко зупинилась на
пунктах Національного плану дій на 2012 рік
щодо впровадження Програми економічних ре!
форм на 2010!2014 роки «Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава», які стосуються діяльності системи
кредитних спілок. Нагадаємо, 5 вересня на засі!
данні Президії Ради НАКСУ була сформульо!
вана і згодом надана до Нацкомфінпослуг пози!
ція НАКСУ відносно основних концептуаль!
них напрямків реформування системи кредит!
ної кооперації та способів їх реалізації.
Виконавча дирекція НАКСУ звернулась до
Віце!президента WOCCU Майкла Едвардса з
проханням дати коментар щодо головних пи!
тань реформування, що обговорюються, а саме
щодо доцільності регулювання діяльності кре!
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ЛИСТ НАКСУ ЩОДО РЕФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ

Àäì³í³ñòðàö³ÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Êàá³íåò ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè
Íàö³îíàëüíà êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº
äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ
ó ñôåð³ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã
Êîì³òåò ç ïèòàíü ô³íàíñ³â, áàíê³âñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³, ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíî¿
ïîë³òèêè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
Ùîäî àñïåêò³â ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè êðåäèòíî¿
êîîïåðàö³¿ â êîíòåêñò³ îáãîâîðåííÿ ïóíêòó 24
Íàö³îíàëüíîãî ïëàíó ä³é íà 2012 ð³ê ùîäî âïðîâàäæåííÿ
Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì íà 2010 - 2014 ðîêè
"Çàìîæíå ñóñï³ëüñòâî, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíîì³êà,
åôåêòèâíà äåðæàâà", çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè â³ä 12 áåðåçíÿ 2012 ðîêó ¹ 187/2012
Ðàäîþ Íàö³îíàëüíî¿ àñîö³àö³¿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê Óêðà¿íè (ÍÀÊÑÓ) â êîíòåêñò³ îáãîâîðåííÿ ïóíêòó 24 Íàö³îíàëüíîãî ïëàíó ä³é
íà 2012 ð³ê ùîäî âïðîâàäæåííÿ Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì íà 2010 - 2014 ðîêè "Çàìîæíå ñóñï³ëüñòâî, êîíêóðåíòîñïðîìîæíà åêîíîì³êà, åôåêòèâíà äåðæàâà", çàòâåðäæåíîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 12 áåðåçíÿ 2012 ðîêó ¹ 187/2012, áóëî ðîçãëÿíóòî êëþ÷îâ³ ïèòàííÿ ùîäî ðîçâèòêó òà ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè êðåäèòíî¿ êîîïåðàö³¿.
Áåðó÷è äî óâàãè âèíÿòêîâó âàæëèâ³ñòü öèõ ïèòàíü äëÿ ïîäàëüøî¿ ä³ÿëüíîñò³ êðåäèòíèõ ñï³ëîê, Ðàäîþ ÍÀÊÑÓ áóëî âðàõîâàíî íå
ò³ëüêè íàïðàöþâàííÿ Àñîö³àö³¿ çà ðåçóëüòàòàìè ¿¿ 18-ð³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, àëå é ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä ôóíêö³îíóâàííÿ ñèñòåì êðåäèòíèõ ñï³ëîê Ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà ñâ³òó, ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî âèâ÷åííÿ ÿêîãî ó âåðåñí³ 2012 ðîêó ÍÀÊÑÓ çà ó÷àñò³ Âñåñâ³òíüî¿ ðàäè êðåäèòíèõ ñï³ëîê áóëî îðãàí³çîâàíî òà ïðîâåäåíî ²²² Ñõ³äíî-ªâðîïåéñüêèé êîíãðåñ êðåäèòíèõ ñï³ëîê.
Â õîä³ Êîíãðåñó áóëè îïðàöüîâàí³ ïðàêòè÷í³ àñïåêòè ïîáóäîâè êðåäèòíî-êîîïåðàòèâíèõ ñèñòåì, ôóíêö³îíóâàííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ
òîùî êðà¿í - ó÷àñíèöü Êîíãðåñó - Óêðà¿íè, Ëèòâè, Ìîëäîâè òà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Òàêîæ ó÷àñíèêè Êîíãðåñó îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñÿ ³ç ãëèáîêèì àíàë³çîì ì³æíàðîäíî¿ ïðàêòèêè òà äîñâ³äó ç ïèòàíü îðãàí³çàö³¿ ñèñòåì êðåäèòíèõ ñï³ëîê â ð³çíèõ êðà¿íàõ ñâ³òó, ÿêèé áóëî ïðåäñòàâëåíî Âñåñâ³òíüîþ ðàäîþ êðåäèòíèõ ñï³ëîê, ÿêà ðåïðåçåíòóº êðåäèòí³ ñï³ëêè ç³ 100 êðà¿í ñâ³òó.
Îòæå, ñïèðàþ÷èñü íà âèùåçàçíà÷åíå, çà ðåçóëüòàòàìè ðîçãëÿäó Ðàäîþ ÍÀÊÑÓ áóëî ñôîðìîâàíî îô³ö³éíó ïîçèö³þ ùîäî ðÿäó íàâåäåíèõ íèæ÷å àñïåêò³â ðîçáóäîâè ñèñòåìè êðåäèòíî¿ êîîïåðàö³¿, à ñàìå:
1. Ùîäî äîö³ëüíîñò³ çàïðîâàäæåííÿ äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê, ÿê³ çàëó÷àþòü âêëàäè, ç áîêó Íàö³îíàëüíîãî áàíêó Óêðà¿íè.
Íàðàç³ â ñâ³ò³ íåìàº æîäíî¿ êðà¿íè, â ÿê³é äëÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê ³ñíóâàëè áè ð³çí³ ðåãóëÿòîðè â çàëåæíîñò³ â³ä òîãî, ÿêèé âèä ä³ÿëüíîñò³ çä³éñíþº òà ÷è ³íøà êðåäèòíà ñï³ëêà. Á³ëüøå òîãî, çâàæàþ÷è íà çàãàëüí³ ñâ³òîâ³ òà óêðà¿íñüê³ òåíäåíö³¿ ñë³ä ï³äêðåñëèòè ðóõ ó íàïðÿì³ ïîºäíàííÿ ðåãóëÿòîðàìè ôóíêö³é ðåãóëþâàííÿ, íàãëÿäó òà ãàðàíòóâàííÿ. Òàêèé ï³äõ³ä äîçâîëÿº çàáåçïå÷èòè ïîºäíàííÿ â ºäèíîìó öåíòð³ ïðàâ
óõâàëåííÿ ð³øåíü (âèðîáëåííÿ ïðàâèë ïîâåä³íêè, êîíòðîëþ çà ¿õ äîòðèìàííÿì) òà ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà éîãî íàñë³äêè (âèêîíàííÿ
çîáîâ'ÿçàíü ïåðåä âêëàäíèêàìè â ðàìêàõ ãàðàíòóâàííÿ ¿õ âêëàä³â). Ïðè öüîìó, çâàæàþ÷è íà ñâ³òîâó ïðàêòèêó, ïîºäíàííÿ ºäèíèì ðåãóëÿòîðîì âñ³õ âêàçàíèõ ôóíêö³é äîçâîëÿº çìåíøèòè áþäæåòíå íàâàíòàæåííÿ íå ò³ëüêè âíàñë³äîê îïòèì³çàö³¿ ê³ëüêîñò³ ðåãóëÿòîð³â, àëå é çàâäÿêè ìîæëèâîñò³ ñïðÿìóâàííÿ äîõîä³â â³ä ðîçì³ùåííÿ êîøò³â ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ÷ëåí³â ÊÑ íà ô³íàíñóâàííÿ òàêîãî ðåãóëÿòîðà.
Îòæå, Ðàäà ÍÀÊÑÓ ââàæàº çà äîö³ëüíå çàëèøèòè ôóíêö³¿ ðåãóëþâàííÿ òà íàãëÿäó çà ä³ÿëüí³ñòþ âñ³õ êðåäèòíèõ ñï³ëîê çà Íàöêîìô³íïîñëóã ³ç ¿õ äîïîâíåííÿì ôóíêö³ºþ óïðàâë³ííÿ ôîíäîì ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â ÷ëåí³â ÊÑ, ÿêèé ìîæå ôîðìóâàòèñÿ òà âèêîðèñòîâóâàòèñÿ, íàïðèêëàä, ïîä³áíî äî Íàö³îíàëüíîãî ñòðàõîâîãî ïàéîâîãî ôîíäó êðåäèòíèõ ñï³ëîê ÑØÀ.
2. Ùîäî çàïðîâàäæåííÿ äèôåðåíö³éîâàíèõ ðåãóëÿòîðíèõ âèìîã äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é êðåäèòíèõ ñï³ëîê ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâèõ òà îïåðàö³éíèõ ðèçèê³â.
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3. Ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ä³ºâèõ ìåõàí³çì³â âèâåäåííÿ íåïëàòîñïðîìîæíèõ êðåäèòíèõ ñï³ëîê ³ç ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã.
Àíàë³ç ñèòóàö³¿ ùîäî ³ñíóâàííÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê, ÿê³ íå â çìîç³ âèêîíàòè ñâî¿ çîáîâ'ÿçàííÿ ïåðåä âêëàäíèêàìè, ñâ³ä÷èòü, ùî ñåðåä ¿¿
îñíîâíèõ ïðè÷èí º çëîâæèâàííÿ ç áîêó êåð³âíèöòâà òà/àáî ïîâíà áåçä³ÿëüí³ñòü Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè. Òàêà ñèòóàö³ÿ òðèâàº ïî÷èíàþ÷è ç 2008 ðîêó áåç áóäü-ÿêèõ ïîçèòèâíèõ çðóøåíü, ùî ïðèçâåëî äî ïåðìàíåíòíîãî ³ ïîêè ùî áåçðåçóëüòàòíîãî îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ
ïðî "öèâ³ë³çîâàíå" âèâåäåííÿ òàêèõ ÊÑ ç ðèíêó. Çâàæàþ÷è íà öå òà ç ìåòîþ çíÿòòÿ ñîö³àëüíî¿ íàïðóãè ç áîêó äåñÿòê³â òèñÿ÷ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ïåðåâàæíî ïåíñ³îíåð³â ³ ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ ìàëîçàáåçïå÷åíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, Ðàäà ÍÀÊÑÓ ââàæàº äîö³ëüíèì çàïðîâàäèòè ìåõàí³çì êîìïåíñàö³¿ ç áîêó äåðæàâè âêëàä³â ãðîìàäÿí, âòðà÷åíèõ ó íåïëàòîñïðîìîæíèõ êðåäèòíèõ ñï³ëêàõ çà óìîâè îáìåæåííÿ ñóìè ö³º¿
êîìïåíñàö³¿ êîæíîìó ç òàêèõ âêëàäíèê³â 25 òèñÿ÷àìè ãðèâåíü ç ïîäàëüøèì â³äøêîäóâàííÿì çàçíà÷åíèõ êîøò³â çà ðàõóíîê íàÿâíèõ êðåäèòíèõ ïîðòôåë³â òà øëÿõîì ñòÿãíåíü ç âèííèõ îñ³á.
4. Ùîäî çàïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çì³â ñàìîðåãóëþâàííÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê ç ìåòîþ ï³äòðèìàííÿ ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ëüíîñò³ êðåäèòíèõ ñï³ëîê òà çàáåçïå÷åííÿ äîòðèìàííÿ íèìè ïðàâèë ïîâåä³íêè íà ðèíêó ô³íàíñîâèõ ïîñëóã
Íà äàíèé ìîìåíò â Óêðà¿í³ ³ñíóº ùîíàéìåíøå äâ³ àñîö³àö³¿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê, ÿê³ ïðåòåíäóþòü íà îòðèìàííÿ ñòàòóñó ñàìîðåãóë³âíèõ îðãàí³çàö³é. Çâàæàþ÷è íà öå, à òàêîæ, áåðó÷è äî óâàãè ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä ùîäî ³ñíóâàííÿ â ðàìêàõ ñèñòåìè êðåäèòíèõ
ñï³ëîê îêðåìî¿ êðà¿íè äåê³ëüêîõ ñàìîðåãóë³âíèõ îðãàí³çàö³é, Ðàäà ÍÀÊÑÓ ââàæàº çà äîö³ëüíå:
(1) íàäàâàòè ïðàâî îòðèìàííÿ ñòàòóñó ñàìîðåãóë³âíî¿ îðãàí³çàö³¿ áóäü-ÿêèì àñîö³àö³ÿì êðåäèòíèõ ñï³ëîê, ÿê³ ìàþòü âñåóêðà¿íñüêèé ñòàòóñ òà â³äïîâ³äàþòü ïåâíèì, âèçíà÷åíèì íà ð³âí³ çàêîíó, âèìîãàì, òàêèì ÿê íàÿâí³ñòü â ¿¿ ðîçïîðÿäæåíí³ äîñòàòíüî¿
ê³ëüêîñò³ íàãëÿäîâèõ ³íñòðóìåíò³â, äîñòàòí³ñòü êàäðîâîãî çàáåçïå÷åííÿ, ô³íàíñîâî¿ ñïðîìîæíîñò³, ñòàá³ë³çàö³éíîãî ôîíäó, íàâ÷àëüíèõ/îñâ³òí³õ ìîæëèâîñòåé òîùî;
(2) çàïðîâàäèòè äëÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê îäíàêîâ³ âèìîãè ³ ïðàâèëà âñòóïó òà ÷ëåíñòâà ó áóäü-ÿê³é ç ÑÐÎ;
(3) ïåðåäáà÷èòè îáîâ'ÿçêîâ³ñòü ÷ëåíñòâà êðåäèòíî¿ ñï³ëêè â ÑÐÎ;
(4) âçàºìîâ³äíîñèíè, ïðàâà òà îáîâ'ÿçêè ì³æ ÑÐÎ òà äåðæàâíèì ðåãóëÿòîðîì âèçíà÷èòè øëÿõîì ï³äïèñàííÿ â³äïîâ³äíèõ äîãîâîð³â.
5. Ùîäî ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ôóíêö³îíóâàííÿ äðóãîãî ð³âíÿ ñèñòåìè êðåäèòíî¿ êîîïåðàö³¿, ó òîìó ÷èñë³ êîîïåðàòèâíèõ áàíê³â òà îá'ºäíàíèõ êðåäèòíèõ ñï³ëîê, à òàêîæ ñåðâ³ñíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ðèíêó êðåäèòíèõ ñï³ëîê
Çâàæàþ÷è íà ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä òà çàâäàííÿ, ÿê³ ìàþòü âèð³øóâàòè ñóá'ºêòè äðóãîãî ð³âíÿ êðåäèòíî¿ êîîïåðàö³¿ â Óêðà¿í³,
Ðàäà ÍÀÊÑÓ ââàæàº çà äîö³ëüíå ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ âèêîíàííÿ îá'ºäíàíèìè êðåäèòíèìè ñï³ëêàìè íàñòóïíèõ ÷îòèðüîõ ôóíêö³é:
(1) âçàºìîêîîïåðóâàííÿ êîøòàìè ì³æ êðåäèòíèìè ñï³ëêàìè òà çàáåçïå÷åííÿ ë³êâ³äíîñò³; (2) ïëàò³æí³ ïîñëóãè (òîáòî îáðîáêà ïëàò³æíèõ äîðó÷åíü, òàêèõ ÿê áåçãîò³âêîâ³ ïåðåêàçè); (3) ðîçðàõóíîê çà ïëàòåæàìè (òîáòî ôàêòè÷íî â³äïðàâëåííÿ ãðîøåé, ùî ëåæàòü
â îñíîâ³ ïëàòåæ³â, ÿê³ ò³ñíî ïîâ'ÿçàí³ ç ïëàò³æíèìè ïîñëóãàìè) ³ (4) ³íâåñòèö³éí³ ïîñëóãè (ÿê³ ïîâèíí³ áóòè ò³ëüêè ³íâåñòèö³ÿìè ç
íèçüêèì ðèçèêîì ó âèñîêîë³êâ³äí³ àêòèâè).
Ñòîñîâíî ñòâîðåííÿ êîîïåðàòèâíîãî áàíêó - Ðàäà ÍÀÊÑÓ ï³äêðåñëþº íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ó÷àñò³ â íüîìó
êðåäèòíèõ ñï³ëîê áóäü-ÿêîãî ç ðåã³îí³â Óêðà¿íè (ñòâîðåííÿ âñåóêðà¿íñüêèõ êîîïåðàòèâíèõ áàíê³â êðåäèòíèõ ñï³ëîê) òà âèçíà÷åííÿ
îêðåìèõ óìîâ ùîäî ì³í³ìàëüíîãî ð³âíÿ ñòàòóòíîãî (ïàéîâîãî) êàï³òàëó, ùî ïîòðåáóº âíåñåííÿ â³äïîâ³äíèõ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà.
Ñòîñîâíî ðîçâèòêó ñåðâ³ñíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ñèñòåìè êðåäèòíèõ ñï³ëîê - Ðàäà ÍÀÊÑÓ ââàæàº çà äîö³ëüíå ñòâîðåííÿ çà ó÷àñò³
äåðæàâè êîìïàí³¿ ç óïðàâë³ííÿ òà âèêóïó ïðîáëåìíèõ áîðã³â.
Òàêîæ, ÿê â ðàìêàõ Êîíãðåñó, òàê ³ íà çàñ³äàíí³ Ðàäè ÍÀÊÑÓ áóëî äåòàëüíî îáãîâîðåíî ³ñíóþ÷³ ï³äõîäè ùîäî äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäóð
ñòîñîâíî ä³ÿëüíîñò³ êðåäèòíèõ ñï³ëîê. Çîêðåìà, äîñë³äæåííÿ äîçâ³ëüíî¿ ïðàêòèêè, âêëþ÷àþ÷è ë³öåíçóâàííÿ, ùîäî êðåäèòíèõ ñï³ëîê ³íøèõ
êðà¿í ñâ³òó ï³äòâåðäèëî, ùî ôàêò ðåºñòðàö³¿ êðåäèòíî¿ ñï³ëêè ÿê ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè îçíà÷àº îòðèìàííÿ âñ³õ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì ë³öåíç³é
(äîçâîë³â) ³ íà áåçñòðîêîâ³é îñíîâ³, îñê³ëüêè öå ââàæàºòüñÿ íåîáõ³äíîþ ïåðåäóìîâîþ ä³ÿëüíîñò³ êðåäèòíî¿ ñï³ëêè, ÿê òàêî¿. ²ñíóþ÷à æ â Óêðà¿í³
ñèñòåìà, ÿê â³äîìî, âêëþ÷àº òðè åòàïè, ïåðøèé ç ÿêèõ - ðåºñòðàö³ÿ êðåäèòíî¿ ñï³ëêè ÿê þðèäè÷íî¿ îñîáè, äðóãèé - ÿê ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè ³
òðåò³é - ë³öåíçóâàííÿ. Ïðè öüîìó, ïðàêòèêà êîðîòêîñòðîêîâîãî ë³öåíçóâàííÿ â óìîâàõ ñòâîðåííÿ øòó÷íèõ ïåðåøêîä ùîäî îòðèìàííÿ ë³öåíç³é
ïðèçâîäèòü äî óíåìîæëèâëåííÿ ñòàòóòíî¿ ä³ÿëüíîñò³ êðåäèòíèõ ñï³ëîê òà ôàêòè÷íî äóáëþº äîçâ³ëüíó ïðîöåäóðó ðåºñòðàö³¿ êðåäèòíî¿ ñï³ëêè
ÿê ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè, àäæå ïàêåò äîêóìåíò³â äëÿ íàáóòòÿ êðåäèòíîþ ñï³ëêîþ ñòàòóñó ô³íàíñîâî¿ óñòàíîâè íàäàºòüñÿ çà ïåðåë³êîì, ÿêèé çà
ôîðìîþ òà çì³ñòîì çá³ãàºòüñÿ ç ïåðåë³êîì äîêóìåíò³â íà îòðèìàííÿ â³äïîâ³äíèõ ë³öåíç³é. Òîìó, âðàõîâóþ÷è íàâåäåíå âèùå, Ðàäà ÍÀÊÑÓ
ââàæàº çà íåîáõ³äíå óäîñêîíàëèòè ä³þ÷å çàêîíîäàâñòâî â ÷àñòèí³ çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâîñò³ îòðèìàííÿ êðåäèòíèìè ñï³ëêàìè âñ³õ íåîáõ³äíèõ
äîçâîë³â (ë³öåíç³é) â ìîìåíò íàáóòòÿ íèìè ñòàòóñó ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, ùî ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàòèìå äåðæàâí³é ïîë³òèö³, ñïðÿìîâàí³é íà
çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ äîçâ³ëüíèõ ïðîöåäóð òà ïðèïèíåííÿ ¿õ äóáëþâàííÿ.
Ï³äñóìîâóþ÷è, Ðàäà ÍÀÊÑÓ, ÷ëåíè ÿêî¿ ïðåäñòàâëÿþòü ìàéæå âñ³ ðåã³îíè Óêðà¿íè, âèñëîâëþº ãîòîâí³ñòü ÍÀÊÑÓ äî àêòèâíî¿
ñï³âïðàö³ ç îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ äàíî¿ êîíöåïö³¿ ðîçâèòêó òà ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè êðåäèòíî¿
êîîïåðàö³¿ Óêðà¿íè, âêëþ÷àþ÷è ìîæëèâ³ñòü çàëó÷åííÿ ïðîâ³äíèõ ³íîçåìíèõ åêñïåðò³â òà ôàõ³âö³â.
Ç ïîâàãîþ òà çà äîðó÷åííÿì Ðàäè ÍÀÊÑÓ,
Ïðåçèäåíò ÍÀÊÑÓ

Ï. Ì. Êîçèíåöü
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Íà äàíèé ÷àñ âæå çàïðîâàäæåíî ðåãóëÿòîðí³ â³äì³ííîñò³ äëÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê â çàëåæíîñò³ â³ä ñïåêòðó âèä³â ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ðîçì³ðó
àêòèâ³â, íàÿâíîñò³ â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â, ñòðóêòóðè êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ òîùî. Ïðè öüîìó, çâàæàþ÷è íà òå, ùî ³ñíóþ÷èé äèôåðåíö³éíèé ï³äõ³ä ùîäî ðåãóëþâàííÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é êðåäèòíèõ ñï³ëîê çàñòîñîâóºòüñÿ ïî÷èíàþ÷è ç 01.01.2008 ðîêó, Ðàäà ÍÀÊÑÓ ââàæàº,
ùî îïðàöþâàííÿ ïèòàííÿ ùîäî çàïðîâàäæåííÿ äèôåðåíö³éîâàíèõ ðåãóëÿòîðíèõ âèìîã äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é êðåäèòíèõ ñï³ëîê ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâèõ òà îïåðàö³éíèõ ðèçèê³â ìàº çä³éñíþâàòèñÿ âèêëþ÷íî íà ï³äñòàâ³ àíàë³çó îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â ðåãóëþâàííÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê, ÿêå çä³éñíþºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ïàðàìåòð³â â³äíåñåííÿ êðåäèòíèõ ñï³ëîê äî ãðóï ðåæèì³â ðåãóëþâàííÿ òà âñòàíîâëåíèõ êðèòåð³¿â, ÿê³ âèçíà÷åí³ Ðîçïîðÿäæåííÿì Äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç ðåãóëþâàííÿ ðèíê³â ô³íàíñîâèõ ïîñëóã Óêðà¿íè â³ä 16 ñ³÷íÿ 2004 ðîêó çà ¹ 7 (³ç
çì³íàìè òà äîïîâíåííÿìè). Òàêîæ Ðàäà ÍÀÊÑÓ íàãîëîøóº íà íåîáõ³äíîñò³ äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó àäåêâàòíîñò³ äèôåðåíö³éîâàíèõ ðåãóëÿòîðíèõ âèìîã äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é êðåäèòíèõ ñï³ëîê òà óíåìîæëèâëåííÿ çðîñòàííÿ ðåãóëÿòîðíîãî òèñêó.
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ВСЕСВІТНЯ КОНФЕРЕНЦІЯ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК
З 15 по 18 липня 2012 року в м. Гданськ
(Польща) Всесвітня Рада кредитних
спілок (WOCCU) спільно з Касою
Крайовою провела чергову Всесвітню
конференцію кредитних спілок. В заході
взяли участь близько 1300 учасників
кредитноDкооперативного руху з понад
50Dти країн з усіх куточків світу.
Місце проведення конференції було об!
рано невипадково: по!перше, значні досяг!
нення польського руху кредитних спілок
заслуговують на особливу увагу, по!друге,
цьогоріч виповнюється 20 років відроджен!
ня кредитно!кооперативного руху Польщі.
Для кредитних спілок України місце прове!
дення Всесвітнього форуму було знаменне
ще й тим, що у 1990!х роках сотні лідерів ук!
раїнських новостворених кредитних спілок
пройшли стажування у Центральній Касі
Крайовій та польських «скоках» на терито!
рії гданського регіону. Необхідно особливо
підкреслити, що, на відміну від стажувань,
здійснених за рахунок міжнародних проек!
тів, більшу частину стажування було органі!
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зовано і фінансово підтримано безпосеред!
ньо польською Касою Крайовою, яка сама в
ті роки лише ставала на ноги.
Серед інших, на церемонії відкриття
Всесвітньої конференції виголосив приві!
тальну промову Лех Валенса, колишній
Президент Польщі, керівник незалежної
профспілки «Солідарність», лауреат Нобе!
лівської премії миру та «останній з великих
революціонерів», що привів свою країну до
свободи від комуністичного режиму. Він
закликав світовий рух кредитних спілок, що
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Під час Конференції відбулось чергове
офіційне звітно!виборне засідання Генераль!
ної асамблеї WOCCU, участь у якому взяв
Петро Козинець. Крім стандартних звітів та
внесення деяких змін до Статуту WOCCU,
на Генеральній асамблеї до складу WOCCU
було прийнято ряд нових членів, у тому чис!
лі, наших сусідів, Центральну асоціацію
ощадно!кредитних асоціацій Молдови.
У ході традиційного засідання керівників
виконавчих органів асоціацій — членів
WOCCU, участь у якому взяли Петро Кози!
нець та Людмила Кравченко, дуже жваво об!

говорювались, перш за все, питання регулю!
вання діяльності кредитних спілок та впро!
вадження нових технологій.
Під час заключного пленарного засідання
українська делегація вручила пам’ятну від!
знаку польській Касі Крайовій на честь її 20!
річчя та враховуючи дуже вагомий вклад в
розбудову руху кредитних спілок в Україні.
Делегація від України особливо відзначи!
ла тепле ставлення та виняткову гостин!
ність польської сторони до усіх учасників
Конференції, і, в першу чергу, до українсько!
го руху. Дуже запам’ятався заключний етап
події, який після короткої подорожі на ко!
раблі по р. Мотлава проходив у затишному
передмісті Гданська з традиційним гостин!
ним польським частуванням.

В ході перебування на польській землі укра!
їнська делегація провела численні двосторонні
зустрічі зі своїми іноземними колегами. Вони
були присвячені питанням подальшої співпра!
ці, а також підготовці до ІІІ Східноєвропей!
ського Конгресу кредитних спілок, який орга!
нізовувала НАКСУ за підтримки WOCCU в м.
Чернівці у вересні цього року. Було досягнуто
домовленості про учать у Конгресі представ!
ницьких делегацій з ряду країн, а також керів!
ництва WOCCU.
Учасники української делегації вислов!
люють вдячність WOCCU за високий рівень
організації Конференції, а також польській
приймаючій стороні за гостинність та мож!
ливість ознайомитися з визначними пам’ят!
ками польського краю.
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працюють на місцевому рівні, до власної ре!
волюції. «Існує велика потреба у вашій до!
помозі. І тут, у Гданську ви вже почали при!
єднуватися до нас для підготовки цієї рево!
люції», — сказав пан Валенса.
На Конференції була присутня делегація
НАКСУ у складі 10 осіб, яка взяла активну
участь у всіх заходах форуму — у пленарних за!
сіданнях і секційних сесіях та інших дійствах.
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«НАША СПІЛЬНА СПРАВА
НЕОБХІДНА ТА ПЕРСПЕКТИВНА»
Голова правління кредитної
спілки “КредитD
Чорнобиль” Ганна Семенчук
про Всесвітню конференцію
кредитних спілок:
— Кредитна спілка “Кредит!Чорно!
биль” працює на ринку фінансових послуг
вже понад дванадцять років, але я, як
представник нашої спілки, вперше була
присутньою на подібному світовому фо!
румі. Цей досвід надзвичайно важливий
для подальшої роботи нашої спілки, ос!
кільки у всіх учасників світового форуму
єдина мета — підтримання та розвиток
кредитного руху своїх країн.
Особисто мене відразу ж вразила неймо!
вірна кількість учасників (понад 1300 осіб),
різноманітність рас та національностей. Од!
нак, незважаючи на масовість заходу, конфе!
ренція була проведена успішно. На мій пог!
ляд, організація заходу заслуговує на найви!
щу оцінку.

Вражаюче виглядав парад прапорів,
церемонія відкриття та нагородження, а
виступ президента НАКСУ Петра Ко!
зинця додав нам ще більше впевненості в
тому, що справа, якою ми займаємось, не!
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обхідна та перспективна. Особливо це
відчуваєш на таких масових всенародних
заходах, де є можливість повчитися в ін!
ших та поділитися власним досвідом. От,
наприклад, під час приватної розмови з
делегатами від Сполучених Штатів Аме!
рики зайшла мова про програмні засоби,
якими користуються американські кре!
дитні спілки. Нам навіть запропонували
їх придбати, та яким було здивування ко!
лег з Америки, коли вони дізнались, що у
нас, в Україні, аналогічні програми вже
давно успішно використовуються. По!
чуття гордості за нашу державу, за нашу
спільну справу мене не залишало протя!
гом всього часу перебування на конфе!
ренції.
Приємно, що достатньо часу було відве!
дено для отримання ще й естетичної насоло!
ди від перебування в такому мальовничому
місті. Незабутніми для мене залишаться
«бурштинова» пішохідна прогулянка, відві!
дування музею та звичайні прогулянки ди!
вовижним містом Гданськ.
Бажаю всім, хто ще ніколи не брав участі
у Всесвітній конференції, обов’язково, хоч
раз, побувати на ній, щоб відчути дух єднос!
ті, гордості за спільну справу, спільну мету.
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
«РЕГУЛЯТОРНІ КОЛИВАННЯ»
Остання фінансова криза, що викликала
«коливання» в системі регулювання
діяльності кредитних спілок, підштовхує
до впровадження більш жорстких
заходів у сфері нагляду за діяльністю
кредитних спілок.
Тему «Пошук балансу в системі регулю!
вання в епоху міжнародних стандартів: за і
проти» було обговорено на пленарному засі!
данні, яке проходило у приміщенні Поль!
ської Балтійської філармонії в рамках Сві!
тової конференції Всесвітньої Ради Кредит!
них спілок. У ньому взяли участь представ!
ники кредитних спілок і регуляторів з Кана!
ди, Великобританії та Сполучених Штатів.
В обговоренні брали участь Девід Філіпс,
президент і головний виконавчий директор
Централі кредитних спілок Канади, Енді
Поправа, президент і головний виконавчий
директор корпорації зі страхування вкладів
(Канада), Марк Лайонет, виконавчий ди!
ректор Асоціації Британських кредитних
спілок, Мартін Стюарт, голова державного
регулятора Банківської системи Великобри!
танії та взаємного страхування у фінансовій
сфері, Білл Чені, президент і виконавчий
директор Національної асоціації кредитних
спілок (США), Джон Кучей, заступник ви!
конавчого директора і голова Національної
адміністрації кредитних спілок (США). Мо!
дератором форуму виступила Секретар Ра!
ди Директорів Всесвітньої Ради Луїза Пет!
шлер, генеральний директор компанії Вза!
ємного страхування вкладів Австралії.
Під час засідання було розглянуто широ!
кий спектр питань: від Міжнародної мережі
регуляторів діяльності кредитних спілок,
яку очолює Енді Поправа і яку Всесвітня
Рада обслуговує як секретаріат, до впливу
глобальної реформи банківського сектору
(Базель III) і встановлення коректного ба!
лансу, який би належним чином дозволяв

одночасне дотримання фінансових поло!
жень для безпечної та ефективної роботи
кредитних спілок. Учасниками засідання
було визнано, що іноді дуже важко знайти і
зберегти такий баланс, враховуючи відмін!
ності між системою комерційних банків, яка
є комплексною, та системою кредитних спі!
лок, що є соціально орієнтованою.
За словами Марка Льонета, у Великобри!
танії кредитні спілки — невеликий сегмент, і
їм доводиться докладати зусиль, щоб бути
помітними у порівнянні з іншими фінансо!
вими інституціями. Проте, на щастя, кре!
дитні спілки отримують хорошу політичну і
громадську підтримку.
Деякі учасники форуму висловили стур!
бованість з приводу майбутнього процесу
переходу від системи регулювання діяль!
ності кредитних спілок (так званого «легко!
го дотику», демократичного втручання) до
більш жорстких правил. Білл Чейні, зокре!
ма, наголосив: «Кредитні спілки не просять
більшого регулювання. Якщо ми продовжи!
мо йти цим шляхом, то втратимо відміннос!
ті, які має кредитна спілка у порівнянні з
банком, і закінчимо тим, що кредитна спілка
просто зникне як фінансова установа».
Енді Поправа, у свою чергу, наголосив на
необхідності захисту представників регуля!
торного сектору: «Пам’ятайте, що регулюю!
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чі органи не пишуть правил», «Не вас, пред!
ставники кредитних спілок, ми хочемо пере!
конати, а ваші вельмишановні уряди».
Дискутуючих не менш хвилювало питан!
ня регуляторного впливу на невеликі но!
востворені кредитні спілки. Адже їхні орга!
ни управління потребують відповідного під!
вищення знань та навичок для здійснення
ефективного контролю за роботою КС. За
словами Мартіна Стюарта, органи управлін!
ня, члени яких високоосвічені люди і мають
досвід роботи у сфері фінансів, повинні до!
помогти спілкам рухатися у напрямку під!
вищення якості послуг своїм членам.
Пенні Рівз, директор канадійської спілки
і колишній директор Всесвітньої Ради, зау!
важила, що не можна випускати з уваги той
факт, що органи управління кредитної спіл!
ки обирають самі члени, і підкреслила: «Ми
не можемо дозволити собі втратити демок!
ратичні принципи діяльності».
Усі присутні на Форумі представники регу!
ляторів одноголосно погодилися, що кредитні
спілки справедливо отримали схвальні оцінки
за роботу протягом всієї фінансової кризи, до!
помагаючи та не відвертаючись від спожива!
чів їхніх фінансових послуг, на відміну від ба!
гатьох банків. «Така схвальна оцінка громад!
ськості має плідно попрацювати на майбутнє
руху кредитних спілок», — зазначив Джон Ку!
чей. Також він наголосив, що у США кредитні
спілки стали яскравим прикладом високого
рівня роботи під час фінансової кризи. 5 лис!
топада 2011 року, названий як День «пе!
ревкладів», протягом якого 1,3 мільйона аме!
риканців почали переводити свої гроші з бан!
ків у кредитні спілки, також став позитивним
фактором для спілок».
Продовження глобальної пропагандист!
ської діяльності, лобіювання, захист та від!
стоювання інтересів КС Всесвітньою Радою
має зіграти вирішальне значення у встанов!
ленні регуляторного тону для міжнародних
груп, таких як Базельський комітет з банків!
ського нагляду, і це має спрацювати так само
дієво, як і надання відповідних рекомендацій
для місцевих регуляторів задля уповільнен!
ня регуляторних коливань та забезпечення
нормального функціонування системи.
10

№4-5(44-45)липень-жовтень2012р.

Говорячи про реформування системи регу!
лювання діяльності кредитних спілок, Девід
Філіпс зазначив, що, приміром, «у Канаді ука!
зом прем’єр!міністра створено орган, який діє
за принципом «заміни». Якщо йде розробка но!
вих правил, то спочатку потрібно скасувати іс!
нуюче регулювання, яке має аналогічні фінан!
сові наслідки. Це говорить про необхідність ре!
формування, однак розумного реформування».
Всесвітня Рада Кредитних Спілок
(WOCCU) є світовим об’єднанням та аген!
цією з розвитку кредитних спілок. Всесвітня
рада сприяє якісному розвитку кредитних
спілок та інших фінансових кооперативів по
всьому світу задля розширення можливос!
тей людей на через надання високоякісних і
доступних фінансових послуг. Всесвітня Ра!
да представляє глобальну систему кредит!
них спілок у міжнародних організаціях і
працює з національними урядами в частині
вдосконалення законодавства та системи ре!
гулювання. ЇЇ програми технічної допомоги,
впровадження нових інструментів і техно!
логій спрямовані на зміцнення фінансової
діяльності кредитних спілок та збільшення
масштабів їх охоплення.
Всесвітня Рада реалізувала понад 290
програм технічної допомоги в 71 країні. За!
галом у світі діє 51000 кредитних спілок у
100 країнах, обслуговуючи 196 000 000 осіб.
За матеріалами www.woccu.org.
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Інтерв'ю з Гжегожем Бірецьким, Президентом Польської Каси Крайової

БЛАГОЧЕСТИВІ БАНКИ, АБО
КРЕДИТНІ СПІЛКИ
— Перш за все, вітаємо, пане Президен/
те, з нагоди 20/річчя заснування Націо/
нальної асоціації кооперативних заощад/
жень та кредитних спілок. На Вашу думку,
у чому секрет такого успіху?
— Секрет успіху в тому, що нам, полякам
вдалося зібрати, організувати і створити
1989 року «з нуля» найбільший громад!
ський рух у Польщі.
Кредитні спілки з моменту їх створення
завжди служили і служитимуть поліпшен!
ню добробуту і підтримці своїх членів у важ!
ких ситуаціях. Починаючи з довоєнної тра!
диції «Кас Стефчика», польські кредитні
спілки активно борються з бідністю, лих!
варством, запобігають фінансовим втратам,
що призводять до соціальної ізоляції. Всі ці
зусилля надзвичайно важливі, особливо в
період кризи, наслідки якої усі відчувають
на собі. Кредитні спілки в Польщі — єдині
фінансові установи, які відгукнулися на зак!
лик Європейського Союзу та зайнялися ді!
яльністю, спрямованою на боротьбу з бід!
ністю. Польські кредитні спілки піклуються
не тільки про широкий і доступний асорти!
мент своїх послуг, але й ведуть багато освіт!
ніх заходів, де вчать поляків мудро і розум!
но планувати сімейний бюджет і заощаджу!
вати гроші.
— Кооперативні ощадні та кредитні спіл/
ки об’єднують велику кількість членів, це
дуже популярні установи в Польщі. Що
приваблює людей до кредитних спілок?
— Члени кредитних спілок — їхні спів!
власники, цим кредитні спілки відрізняють!
ся від комерційних установ. Люди завжди
можуть розраховувати на доступні фінансо!
ві продукти, розроблені на будь!який бюд!

жет. Це не лише особисті рахунки, але і бага!
то інших послуг, таких як інвестиційні про!
дукти, страхування чи подорожі.
Ми працюємо, щоб задовольнити попит
наших членів, з урахуванням їх можливос!
тей та потреб. Варто відзначити, що кредит!
ні спілки — суто польські фінансові устано!
ви і їм не загрожують ризики, з якими стика!
ються інші комерційні фінансові інститути,
пов’язані, наприклад, з транскордонними
фінансовими потоками.
— 15/19 липня у Гданську проходила
Всесвітня конференція кредитних спілок, в
якій брали участь і польські кредитні спіл/
ки. З виступів світових лідерів кооператив/
ного руху випливало, що багато хто з пред/
ставників 53 країн, що приїхали на конгрес,
хотів би повчитися кооперативній діяль/
ності у поляків. Чим саме польські скоки
зацікавили колег з інших країн?
— Я дуже пишаюся тим, що під час Всес!
вітньої конференції кредитних спілок коле!
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ги з багатьох країн привітали нас із величез!
ним успіхом, яким, безсумнівно, є 20!річчя
кредитних спілок Польщі. Наш досвід сьо!
годні використовують кредитні спілки з
Молдови, України, Литви, Румунії, а також
із розвинутих регіонів, таких як США.
Слід нагадати, що 20 років тому, коли ми по!
чинали діяльність, нам допомогли наші друзі зі
Сполучених Штатів. Сьогодні вони кажуть,
що для того, чого ми досягли за ці 20 років, їм
знадобилося майже століття. Це ще один при!
від для гордості, тому що тепер американці мо!
жуть скористатися нашим прикладом і реалі!
зувати його в своїх країнах.
— Ми знаємо, що кредитні спілки підтри/
мують людей, що опинились в скрутній ситу/
ації. Чи планують скоки впроваджувати нові
рішення чи продукти, наприклад, для жертв
смерчів, які останнім часом трапляються у
Польщі? Адже переважна більшість людей
не можуть дозволити собі дорогі види стра/
хування, тому чи є вихід з цієї ситуації?
— У таких випадках ми можемо допомогти в
двох напрямках. По!перше, це можливість по!
зики чи кредиту, який дешевше, ніж доступні
на ринку аналогічні продукти у різних фінан!
сових установах. Другий метод передбачає
здатність пролонгувати платежі по кредиту,
поки наші члени та їх сім’ї не подолають нас!
лідки трагедії. Ми вже мали справу з подібни!
ми ситуаціями під час повені, від якої постраж!
дали багато польських територій у 1997 році.
Тоді в кредитних спілках був зроблений цілий
ряд програм допомоги, які дозволили людям
відновити втрачені господарства.
Втім, це стосується не тільки стихійних лих.
У тому ж 1997 році, коли було закрито через
неприбутковість верф у Гдині, і тамтешні пра!
цівники були позбавлені жодних ресурсів до
життя, ми також не сиділи, склавши руки. Ми
ввели в дію спеціальну пропозицію для всіх
постраждалих, які завдяки польським спілкам
отримали змогу гідно пережити скрутні для се!
бе і своїх родин часи. Це конкретні приклади
реалізації нашої місії.
Крім того, нещодавно ми також започат!
кували товариство взаємного страхування.
12
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Принцип роботи цієї неприбуткової устано!
ви подібний до кредитних спілок. Ми почне!
мо його розвивати в наступному році.
— Чи є спільний знаменник, який об’єд/
нує діяльність кооперативів по всьому сві/
ту? Можливо, це ідея солідарності? У
вступному слові на церемонії урочистого
відкриття Світової конференції кредитних
спілок йшлося про принцип солідарності
між спілками, а також спілок з їхніми чле/
нами. Ймовірно, саме цього можна навчи/
тися у нас.
— Ідея солідарності значною мірою «вписа!
на» в розвиток кредитних спілок. Можна
стверджувати, що польські кредитні спілки по!
ходять з великого суспільного пориву, який
стався в кінці 80!х — початку 90!х років мину!
лого століття. Вельми важливі, як було неод!
норазово підкреслено на конференції у Гдан!
ську, розбіжності у функціонуванні кредитних
спілок та банків. Всі кредитні спілки у світі ха!
рактеризуються тим, що їхні члени є одночас!
но співвласниками, а отриманий дохід не йде в
кишені приватних інвесторів, а повертається
до членів, що також впливає на розвиток спі!
лок. Готівкові кредити у кредитних спілках
завжди були альтернативою банківській про!
позиції, особливо для людей з низькими і се!
редніми доходами. Кредитні спілки часто на!
зивають благочестивими банками, і з цим по!
рівнянням важко не погодитися.
Розмову вів Іренеуш Скубіс.
Газета «Niedziela», 29.07.2012 р.
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Я не вперше пишу про рух кредитних спі!
лок. Проте цього разу я був вражений: на
Конференцію Всесвітньої Ради Кредитних
Спілок до Гданську прибули 1400 представ!
ників кооперативів з 53 країн світу. Я був за!
хоплений організацією цієї зустрічі, на якій
звучала велика кількість мов. Конференція
проходила у 20!ту річницю Національної
асоціації кредитних спілок Польщі, яка ба!
зується в Гданську, у присутності її прези!
дента Гжегожа Бірецького, першого віце!
президента WOCCU, ради директорів і Вче!
ної ради кредитних спілок, членом якої я є.
Ідея ощадно!позичкових кас належить
Францішеку Стефчику (1861!1924 рр.), осново!
положнику кредитної кооперації Польщі, яка
була заснована на принципах християнського
соціального вчення. З часом ця ініціатива стала
популярною під назвою «Кас Стефчика». Сьо!
годні ведеться підготовка до початку процесу
беатифікації святого покровителя кооператив!
ного руху в Польщі. Ми також сподіваємося, що
ідею турботи і допомоги підтримають якнай!
більше людей у Польщі та у всьому світі.
Сьогодні кредитні спілки поширені по всій
країні, вони безпечні і дають людині можли!
вість інвестувати свої заощадження, ставши
членом та співвласником спілки, а також бра!
ти гроші в борг, якщо один із членів спілки має
таку потребу. Останніми роками великі банки
по всьому світу опинилися у скрутній ситуації
і похитнули світовий економічний баланс. У
багатьох країнах люди перемістили свої зао!
щадження з банків до кредитних спілок. Це
сприяло розвитку спілок, і дозволило неза!
можним членам отримати прибуток. Крім то!
го, кредитні спілки намагаються допомагати
бідним. Тому кредитні спілки мають розвива!
тися і поширювати свої послуги на інші секто!
ри економіки, де люди також потребують до!
помоги. Останній приклад: країна постражда!
ла від торнадо і повеней, сталися жахливі руй!
нування, люди, які не могли дозволити собі
мати страховку, лишилися без адекватної до!
помоги. І це стало випробуванням для кредит!

них спілок, що мали будь!яким чином допо!
могти постраждалим. Саме у цьому полягає
людська природа кредитних спілок, діяльність
яких носить і благодійний характер, хоча
принципи бізнесу є дуже суворими для усіх.
Висловлювання учасників міжнародного
конгресу на адресу польських скоків дуже
прихильні: вони приїхали до Польщі, щоб чо!
гось навчитися і через те, що наша країна у
числі лідерів кредитно!кооперативного руху.
Нова капіталістична система Польщі приз!
вела до того, що практично вся економічна га!
лузь була продана багатим іноземним підпри!
ємцям і тепер вони володіють, наприклад, шах!
тами, а ми мусимо приводити вугілля з!за кор!
дону. Те ж стосується і верфей, які були прода!
ні або закриті, цукрових заводів (у нас був гар!
ний польський цукор, який ми експортували,
натомість ми повинні імпортувати його). Гло!
бальна європейська політика зробила з Польщі,
перспективної країни, бідну країну, продавану
на зовнішніх ринках. Якби свого часу ми пішли
у напрямку кооперації (тоді поляки не могли
дозволити собі купити більше однієї компанії,
як це робили іноземні капіталісти за підтримки
нашого уряду), створивши різноманітні коопе!
ративи, спільноти людей, які об’єднувалися б
для порятунку власної країни, тоді багато під!
приємств могло б залишитися в наших руках,
ми могли б працювати для себе на своїй землі.
Ось чому я вдячний Богу, що є такі організа!
ції, як кредитні спілки, де кожен може отрима!
ти фінансову допомогу, зберегти на пільгових
умовах і примножити свої кошти. Добре, що у
нас є такі чудові люди і такі організації. Завдя!
ки їм ми не залежим від крупних банків і фінан!
сових організацій, які монопольно правлять
світом і приймають рішення, невигідні для нас.
Принцип, за яким працюють кредитні спілки, є
євангельським принципом. Тож нехай дух ве!
ликої любові до Бога і служіння людині ши!
риться в нашому суспільстві.
Іренеуш Скубіс, відомий польський жур!
наліст, газета „Niedziela”, 29.07.2012 р.
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ІІІ СХІДНО9ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
КОНГРЕС КРЕДИТНИХ СПІЛОК
З 26 по 29 вересня 2012 року в м. Чернівці
пройшов ІІІ СхідноDЄвропейський конгрес
кредитних спілок, організований
Національною асоціацією кредитних
спілок України (НАКСУ) за підтримки
Всесвітньої ради кредитних спілок
(WOCCU).
На цей міжнародний форум з’їхалися
близько 110 лідерів та представників кре!
дитних спілок та їх асоціацій з Росії, Литви,
Молдови, України. Причому, численність
делегацій!гостей складала від 4 до 18 учас!
ників. Крім того, участь у Конгресі взяли Ві!
це!президент WOCCU Майкл Едвардс, Ди!
ректор департаменту регулювання та нагля!
ду за кредитними установами Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг, Олег
Швець та його заступник Наталія Завгород!
ня, журналісти.
Урочисте відкриття Конгресу відбулось у
мармуровій залі Чернівецького Національ!
ного університету ім. Ю.Федьковича. Тут
учасників форуму привітали заступник Го!
лови Чернівецької обласної державної адмі!
ністрації Віталій Темерівський, проректор
ЧНУ Юрій Лопатинський, директор депар!
таменту Нацкомфінпослуг Олег Швець. З
промовами також виступили Голова Ради
НАКСУ Анатолій Занюк, Голова спосте!
режної ради чернівецької КС «Наші люди»
Ярослав Кирпушко, генеральний директор
Ліги кредитних спілок Росії Тетяна Івашкі!
на.
На тому ж засіданні з головною доповід!
дю виступив Віце!президент WOCCU
Майкл Едвардс. У своїй масштабній презен!
тації пан Едвардс зробив детальний порів!
няльний аналіз побудови систем кредитних
спілок США, Канади, Австралії, Ірландії,
Великобританії, Польщі та ряду інших кра!
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їн та виклав деякі аспекти міжнародного
стандарту капіталу й ліквідності «Базель
III».
Щодо ліцензування пан Едвардс зазна!
чив, що у США кожна кредитна спілка, от!
римуючи постійну ліцензію в державному
органі нагляду, має право здійснювати весь
спектр видів діяльності, притаманних КС.
Іноді ліцензія вводиться в дію поступово, це
переважно стосується невеликих спілок.
При цьому пан Едвардс наголосив, що не ро!
зуміє існуючої в Україні практики своєчас!
ного ненадання ліцензій з боку регулятора,
оскільки це фактично зупиняє діяльність
кредитних спілок, які надають види фінан!
сових послуг, що вимагають ліцензування.
Щодо існуючих на північноамерикан!
ському континенті систем гарантування бу!
ло зазначено, що перші страхові фонди га!
рантування у США та Канаді створювалися
з грошових коштів, акумульованих кредит!
ними спілками. Це були недержавні фонди
(до 1970 року уряд відмовлявся від ідеї фе!
дерального гарантування). На зміну існую!
чим тоді схемам гарантування на рівні окре!
мих штатів у 70!х роках минулого століття у
США прийшла державна агенція гаранту!
вання, де у відповідному федеральному
фонді кредитні спілки розміщують 1 % як
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пан Едвардс зазначив, що зазвичай звітність
подається щоквартально. Це загальна ін!
формація про кредити, структуровані за ка!
тегоріями (бізнес!кредити, іпотека), інвес!
тиції. В США діє інша система балансу, вона
не містить поняття глобальних пасивів, на!
томість є поняття зобов’язання і капітал, і
кожен з компонентів балансу розділюється
за всіма існуючими категоріями. Вони пока!
зують якість зобов’язань, наявність запози!
чень, якість капіталу тощо. Один раз на рік
уся ця інформація перевіряється з боку
уповноваженого органу, і саме він засвідчує,
наскільки дані, відображені у звітності, ста!
ли результатом первинної інформації, яка
міститься у бухгалтерських книгах.
Понад 50 % витрат на утримання органу,
який контролює кредитні спілки США, пок!
риваються за рахунок доходів від інвести!
ційного розміщення коштів фонду гаранту!
вання. Іншу частину складають платежі
ринку, але вони залежать від розміру кре!
дитних спілок (зі спілок з малими активами
вони практично не стягуються). Для кре!
дитних спілок цей щорічний платіж складає
0,1 % від розміру активів.
Доповідь Майкла Едвардса та його від!
повіді на запитання викликали гучні оп!
лески присутніх, оскільки очевидно, що
регуляторні вимоги, які застосовуються до
кредитних кооперативів у світі, карди!
нально відрізняються від сучасних прин!
ципів регулювання діяльності кредитних
спілок в Україні.
Після закінчення офіційної частини для
учасників Конгресу був організований свят!
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депозит плюс, за потреби, додатково сплачу!
ють 0,3 %.
Зрозуміло, що державне гарантування —
це гарантування зовсім іншої якості та рівня
надійності, бо держава завжди має вільні ре!
сурси, на відміну від гарантування на рівні
окремих штатів, де у разі виникнення нес!
приятливих обставин відсутнє джерело за!
безпечення виплат. Як зазначив пан Ед!
вардс під час презентації, одночасно існує
ряд нормально працюючих кредитних спі!
лок, які не є учасниками державної системи
гарантування, проте вони не мають того рів!
ня безпеки, який мають КС — учасники сис!
теми. Для створення та успішного функціо!
нування системи гарантування необхідно
забезпечення солідарності виплат усіх учас!
ників системи у разі, якщо будь!хто з них
поніс втрати. Найефективнішою є канад!
ська система гарантування вкладів.
На сьогодні в США і Канаді існує регу!
лярна практика виплат з фондів гарантуван!
ня. Інколи буває достатньо втручання в ді!
яльність кредитної спілки та надання допо!
моги шляхом входження до капіталу КС у
разі виникнення ускладнень. Але трапля!
ється, що КС перебуває у непридатному до
роботи стані, і тоді вкладникам з фондів га!
рантування здійснюються виплати. Ефек!
тивність цих систем зумовлена й тим, що у
США та Канаді функції регулювання і га!
рантування об’єднані в одному органі.
Невеликі кредитні спілки, активи яких
становлять менше 10 млн. доларів (приб!
лизно половина усіх КС США) звільнені від
проведення обов’язкового аудиту. Вважа!
ється, що достатньо перевірок з боку агенції,
яка контролює діяльність кредитних спілок.
Крім того, невеликі КС мають право капіта!
лізуватися до рівня 6 % капіталу по відно!
шенню до активів протягом 10 років.
Нещодавно орган, що регулює діяльність
кредитних спілок у США, виступив з ініціа!
тивою збільшити розмір активів кредитних
спілок, до яких застосовуються слабші захо!
ди регулювання, до 30 млн. доларів, на що
кредитні спілки відповіли контрініціативою
— збільшити цю суму до 50 млн. доларів.
Стосовно системи звітності КС у США
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ковий фуршет у комплексі «Сонячна доли!
на», на якому кожна делегація мала можли!
вість оригінально представити свою країну.
Під час вечері учасники форуму спілкували!
ся з колегами у невимушеній атмосфері, за!
водили нові знайомства зі спілчанами з ін!
ших держав.
Другий день Конгресу був цілком прис!
вячений темі «Моделі розбудови системи
кредитних спілок окремих країн Європи».
Пленарне засідання проходило у конфе!
ренц!залі туристичного комплексу «Соняч!
на долина». Про устрій, діяльність та регу!
лювання системи кредитних спілок Литви
докладно розповіла Мігле Блажаускієне, ке!
рівник фінансового відділу Центральної
кредитної унії Литовської республіки.
У Литві діяльність КС регулює Цен!
тральний банк Литви. Литовські КС мають
право ведення рахунків, здійснення плате!
жів і переказів у національній валюті (літах)
і євро, працюють з платіжними картами Ma!
estro і Mastercard, випущеними Централь!
ною кредитною спілкою, поширений інтер!
нет!банкінг. Пайовики, які не мають належ!
ної застави за кредитом, можуть її отримати
від фондів кредитних гарантій, заснованих
державою та звільнених від оподаткування.
Для охочих відкрити власний бізнес діє кре!
дитна програма «Старт!ап» з мінімальними
відсотками завдяки державним дотаціям. У
литовських кредитних спілках річні ставки
за депозитами складають від 2 до 3 %, за кре!
дитами — від 6 до 12 %. Середній розмір кре!
диту становить 9 тис. євро.
У Литві діє державний фонд гарантуван!
ня депозитних вкладів. Всі депозити до 100
тис. євро на одного пайовика застраховані у
фонді страхування депозитів, у який кре!
дитні спілки відраховують 0,2% від суми де!
позитів щорічно. Крім того, Центральна КС
вдало поєднує стабілізаційну функцію та
функцію підтримки ліквідності завдяки
створеним стабілізаційному фонду і фонду
підтримки ліквідності, що дозволило кре!
дитним спілкам у кризовий період уникнути
банкрутств.
Говорячи про сертифікацію працівників
кредитних спілок, пані Блажаускієне зазна!
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чила, що з п’яти членів правління КС не
менше двох членів мають одноразово склас!
ти кваліфікаційні іспити або достатньо мати
досвід управлінської роботи в банку не мен!
ше 2 років.
Далі про устрій та роботу систем кредит!
них спілок розповіли виконавчий директор
Центральної асоціації кредитних асоціацій
Республіки Молдова Єфим Лупанчук та
Олександр Соломкін, керівник найбільшої
саморегулівної організації Росії «Коопера!
тивні Фінанси», створеної на базі Ліги кре!
дитних спілок Росії. Про особливості ство!
рення кредитних спілок в Україні, міжна!
родну підтримку, діяльність НАКСУ, зако!
нодавче забезпечення діяльності кредитних
спілок та пропозиції щодо внесення змін до
концепції реформування та розвитку систе!
ми кредитних спілок ішла мова у презента!
ції Президента НАКСУ Петра Козинця.
Щодо аспектів державного регулювання ді!
яльності кредитних спілок України присут!
нім доповів директор департаменту Нац!
комфінпослуг Олег Швець. Він висловив
власну думку щодо ліцензування та серти!
фікації працівників КС.
Також Олег Швець зупинився на основ!
них напрямках реформування системи дер!
жавного регулювання, передбачених Націо!
нальним планом дій на 2012 рік щодо впро!
вадження Програми економічних реформ на
2010!2014 роки «Заможне суспільство, кон!
курентоспроможна економіка, ефективна
держава», зокрема, на положеннях зако!
нопроекту з питань реформування та роз!
витку національної системи кредитної коо!
перації. Цілком зрозуміло, що доповідь пе!
реросла в активну, а інколи навіть гостру
дискусію. Зокрема, з боку представників
кредитних спілок були висловлені настій!
ливі застереження про неприпустимість
створення регулятором штучних перешкод
для діяльності фінансово стабільних кре!
дитних спілок, припинення практики зали!
шення без розгляду документів КС, що на!
даються для отримання відповідних ліцен!
зій, та відмов з причин, які не свідчать про
недотримання КС вимог законодавства. Та!
кож було наголошено на необхідності запро!
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ля, стисло доповів про діяльність своєї уста!
нови в контексті загальної ситуації на ринку
фінансових установ. Юрій Васильович поді!
лився досвідом використання нових техно!
логій у роботі спілки, зокрема, онлайн!бан!
кінгу, інтернет!банкінгу, співпраці з банків!
ськими структурами, що суттєво спрощує
роботу.
Друга половина дня була присвячена від!
відуванню учасниками Конгресу чернівець!
ких кредитних спілок «Буковина», «Буко!
винський альянс», «Наші люди» та «Чернів!
ці» для ознайомлення на місцях з їх роботою
та обміну досвідом під час засідань круглих
столів.
Увечері для усіх учасників форуму було
організовано українську фольклорну вече!
рю у ресторані „Смерекова хата” неподалік
Чернівців. Неповторна кухня, буковин!
ський колорит та українська гостинність не
залишили байдужим жодного учасника
Конгресу. Особливо припали до душі часту!
вання та розважальна програма нашим гос!
тям з!за кордону.
Підведення підсумків та закриття ІІІ
Східно!Європейського конгресу кредитних
спілок відбулося у четвертий день його ро!
боти. Завершуючи Конгрес, Президент
НАКСУ Петро Козинець у своїй фінальній
промові подякував усім кооператорам —
співвітчизникам та іноземним колегам, за
участь у форумі, висловивши впевненість,
що міжнародні заходи такого рівня потрібні
і мусять проходити регулярно, оскільки во!
ни є найкращим майданчиком для безпосе!
реднього спілкування, обміну досвідом та
обговорення найгостріших питань між ліде!
рами кредитних спілок та представниками
регулюючих органів різних країн.
Даючи оцінку результатам Конгресу з бо!
ку його учасників, була висловлена однос!
тайна думка про важливість цього заходу,
оскільки його головною особливістю стало
визнання помилок та пошук способів їх вип!
равлення, висвітлення проблем і завдань, на
відміну від поширеної практики подібних
зібрань, де частіше домінують звіти та ін!
формація виключно про досягнення та успі!
хи.
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вадження адекватних методів регулювання
діяльності КС саме в залежності від їх фі!
нансового стану, напротивагу від запровад!
ження для всіх КС обмежень, що їх має бути
застосовано щодо проблемних спілок.
В цілому ж, кожна з презентацій, пред!
ставлених під час пленарного засідання,
викликала великий інтерес у учасників Кон!
гресу. Виступ кожного з доповідачів продов!
жили активне обговорення та тривалі сесії
запитань відповідей.
Після завершення насиченого пленарно!
го засідання учасники Конгресу, залежно від
уподобань, мали можливість відвідати Бан!
ченський монастир чи отримати естетичну
насолоду від концерту камерної музики.
Наступного дня роботу форуму продов!
жили виступи представників рухів кредит!
них спілок країн – учасниць Конгресу з ак!
туальних питань розбудови кредитної коо!
перації та діяльності кредитних спілок. Ві!
це!президент НАКСУ Катерина Калустова
висвітлила тему «Стабілізаційний фонд та
система бального оцінювання як елементи
стабілізаційної системи НАКСУ». Валерій
Касаткін, Голова Ради Ліги кредитних спі!
лок Росії та голова Асоціації кредитних коо!
перативів Алтаю присвятив свій виступ
практичним аспектам у діяльності КС та зу!
пинився на проблемних питаннях. Віце!пре!
зидент НАКСУ, Голова правління ОКС
НАКСУ Людмила Кравченко презентувала
учасникам Конгресу огляд діяльності ОКС
НАКСУ за майже 10 років його існування.
Юрій Ковальов, Голова правління кре!
дитної спілки «Кредитсталь» з м. Маріупо!
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ВІДГУКИ ПРО ІІІ СХІДНО9ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
КОНГРЕС КРЕДИТНИХ СПІЛОК*
Согласно федеральному законодательсD
тву, в России все кредитные союзы, котоD
рые хотят работать на рынке, должны
стать членами одной из более десяти
действующих саморегулируемых оргаD
низаций. Александр СОЛОМКИН является
генеральным директором крупнейшей
СРО России «Кооперативные Финансы»,
созданной на базе Лиги кредитных союD
зов России. «Бюлетень» обратился к
Александру Алексеевичу с просьбой поD
делиться впечатлениями о Конгрессе креD
дитных союзов.
— III Восточно!Европейский Конгресс
кредитных союзов оправдал свое предназна!
чение. Нам обязательно нужно собираться на
постсоветском пространстве, потому что
проблемы, не считая небольших отличий, как
видим, одинаковы. Процесс развития кредит!
ной кооперации сталкивается с одними и те!
ми же проблемами: законодательными, от!
ветственности участников рынка, не совсем
понятными отношениями с регулирующими
органами. Все эти вопросы нужно обсуждать,
чтобы найти верный выход из ситуации.
Для проведения Конгресса выбрано замеча!
тельное место, особо хотим отметить четкую ор!
ганизацию мероприятия и щедрую украинскую
кухню. Хочу заметить, что после предыдущего
Конгресса имела место некая неуверенность в
проведении последующего, но, как мы сегодня
видим, НАКСУ отлично справилась с задачей.
Опыт непосредственного общения лиде!
ров кредитных союзов с представителями ре!
гулирующих органов совершенно необхо!
дим. У нас в России много лет назад, еще до
принятия нового Закона, предполагаемый
регулирующий орган «замкнулся» и перес!
тал выходить на контакт с рынком, и мы
вышли на аналогичную дискуссию. И сегод!
ня, как мы увидели во время Конгресса, у вас
*П"блі%"ютьсямовоюори/інал"
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идет хорошее взаимодействие с регулятором.
Нам очень понравилось выступление пред!
ставителя Нацкомфинуслуг Олега Швеца.
Проблемы, поднятые сегодня, обозначены как в
России, так и в Украине. Как правильно сказал
г!н Швец, у него есть обращения лишь по нега!
тиву от участников рынка, но никто не обраща!
ет внимания, когда все хорошо. Необходимо,
чтобы добросовестные участники рынка дово!
дили положительную информацию и до регу!
лятора, и в СМИ для формирования хорошего
информационного поля вокруг нашего сектора.
Как я говорил в начале своего выступле!
ния, ребенка необходимо воспитывать, ког!
да он лежит поперек лавки. Если взять, к
примеру, опыт Литвы и Польши, то там из!
начально во главу угла было поставлено за!
конодательство, которое четко определило
рамки для развития кредитных кооперати!
вов. И в России, и в Украине еще до приня!
тия первого профильного закона кредитные
кооперативы уже были созданы и работали.
Но первые законодательные акты не были
идеальными, они и позволили войти на это!
го рынок недобросовестным участникам.
Безусловно, легко заявлять и огульно пе!
нять на весь сектор, однако этого делать ни в
коем случае нельзя — именно система созда!
ла условия для того, чтобы на рынке появи!
лись мошенники. Зачастую законодатель!
ные или регулятивные органы не прислу!
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Татьяна Ивашкина, Генеральний
директор Лиги кредитных союзов России:
— Нам очень понравилось, что руководи!
тели ваших кредитных союзов активно за!
щищают свой сектор, аргументировано отс!
таивают собственную позицию, с полным
ощущением своей правоты, в первую оче!
редь, отстаивают интересы своих пайщиков.
Положительным моментом является и то,

что, несмотря на большое количество нега!
тивных обращений, представитель вашего
регулирующего органа не имеет негативно!
го мнения о секторе в целом, что регулятор
готов идти на контакт. И нужно найти пони!
мание выхода из создавшейся ситуации.

Мигле БЛАЖАУСКИЕНЕ, руководитель
финансового отдела Центральной
кредитной унии Литовской республики:
— Мы были очень рады стать участниками
Конгресса. Благодаря этому международному
мероприятию мы узнали, чем живут кредитные
союзы в Украине и других странах, как они раз!
виваются. Менеджеры кредитных союзов с ду!
шой, всецело отдаются любимому делу и рабо!
тают, строго соблюдая кооперативные принци!
пы, так же, как и мы у себя в Литве. Однако мы
также увидели, что в Украине сегодня есть
большие проблемы с регулирующими институ!
циями, и это очень мешает союзам работать и
развиваться. На мой взгляд, литовские кредит!
ные союзы, которые работают на рынке анало!
гичный промежуток времени, в своем развитии
ушли далеко вперед.
Очень большая ваша проблема — это отсутс!
твие диалога между рынком и регулятором.
Диалог крайне важен, поскольку все структуры
рынка организованы в систему, имеющую под
собой крепкую основу. И НАКСУ, как система,
на наш взгляд, имеет очень хорошие перспекти!
вы. Мы надеемся, что вы найдете общий язык,
и это станет долгожданным толчком к разви!
тию кредитной кооперации в Украине.
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шиваются ко мнению добросовестных учас!
тников рынка до наступления форс!мажор!
ных событий, а это грозит тем, что ситуация
может оказаться запущенной.
Должен сказать, в России ситуация в отно!
шении кредитных кооперативов еще более ли!
беральна, чем в Украине. Я в корне не согласен с
мнением представителя вашего регулятора о
том, что побороть ее могут сами участники рын!
ка. Потому что государственный орган создает!
ся для того, чтобы в секторе, за который он от!
ветственен, все было нормально. Ему необходи!
мо устанавливать контакт с добросовестной
составляющей рынка, определенные правила
игры, которые не сдерживают развитие того или
иного сегмента, а наоборот, способствуют ему.
Пока что в России не выработан механизм
быстрого воздействия на недобросовестных
участников рынка. Сейчас первоочередная за!
дача регулятора — это выведение с рынка тех
организаций, которые не вступили в СРО.
Возможно, некоторые кредитные кооперати!
вы просто не работают, они были когда!то соз!
даны как юридические лица, но деятельности
не ведут. Сегодняшнее законодательство
предполагает лишь ликвидацию таких коопе!
ративов в судебном порядке. Есть кооперати!
вы, которые не работают, и среди них есть те, у
которых остались обязательства перед пайщи!
ками. И на вопрос, что делать с пайщиками, у
нас также пока что нет ответа, поскольку нет
окончательных судебных решений.
В нашей практике бывают случаи, когда ко!
оператив с уровнем просрочки 90 % обращает!
ся с просьбой о вступлении в нашу СРО. Мы,
безусловно, отказываем, потому что такие орга!
низации хотят переложить все свои проблемы
на саморегулируемую организацию.
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ПИТАНЬ, ВСЕСВІТНЯ РАДА КРЕДИТНИХ СПІЛОК
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СИСТЕМА КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОЛЕКСАНДРА СОЛОМКіНА,
СРО «КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»
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ССУДО9СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ
АССОЦИАЦИИ МОЛДОВЫ
УСИЛИВАЮТ ИНТЕГРАЦИЮ В
МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО*
15 лет назад, когда шло возрождение
кредитной кооперации в Молдове, было
достаточно непросто убедить граждан
принять участие в формировании
ассоциаций (кредитных союзов). В
отличие от классических кредитных
союзов, которые мобилизуют средства от
одних членов и удовлетворяют
финансовые потребности других,
молдавским учреждениям была
предоставлена кредитная линия от
Всемирного банка в размере $5 млн. для
восполнения дефицита средств,
необходимых для начала работы
системы кредитных союзов.
Во время ІІІ Восточно!Европейского Кон!
гресса кредитных союзов Исполнительный
директор Центральной ассоциации ссудо!сбе!
регательных ассоциаций (ЦАССА) Республи!
ки Молдова Ефим ЛУПАНЧУК подробно
рассказал о принципах работы системы КС.
После выступления нам представилась воз!
можность получить от наших молдавских кол!
лег дополнительную информацию, не вошед!
шую в официальную презентацию.
— ІІІ Восточно/Европейский Конгресс
кредитных союзов подходит к заверше/
нию. Чем лично Вам он был полезен?
— В первую очередь выражаю личную бла!
годарность Президенту НАКСУ за приглаше!
ние поучаствовать в Конгрессе и отличную ор!
ганизацию форума. Петр Николаевич приез!
жал в Молдову еще в далекие 90!е годы и с тех
пор мы не утратили контакт. Во время данного
Конгресса мы наладили более тесные профес!
сиональные отношения.
*П"блі%"єтьсямовоюори/інал"
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Конгресс стал масштабной площадкой
для обмена опытом в первую очередь для
членов иностранных делегаций. Мы устано!
вили контакт с российскими, литовскими
коллегами, представителем WOCCU (в
этом году Молдова стала членом этой все!
мирной организации). Здесь, на Конгрессе,
мы погрузились в доброжелательную и бла!
гоприятную атмосферу гостеприимства —
совсем как у нас в Молдове.
— В форуме принимал участие предста/
витель регулятора деятельности кредит/
ных союзов Украины. Не секрет, что оте/
чественное регулирование далеко от со/
вершенства, впереди еще много работы. А
как в этом плане как обстоят дела в вашей
стране?
— В Молдове деятельность небанковских
финансовых учреждений (микрофинансо!
вых организаций, страховых компаний,
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— Одной из причин возникновения проб/
лем на финансовых рынках является фи/
нансовая безграмотность населения. Ка/
кие шаги предпринимаются у вас для ее ис/
коренения?
— В нашей стране существует такая проб!
лема, и также остро ощущается необходи!
мость повышения финансовых знаний лю!
дей. Во время данного Конгресса звучали
примеры того, как члены КС подписывают
кредитные договора, не читая их, не ориен!
тируясь в процентных ставках и не зная о
своих правах, обязанностях и рисках, кото!
рые они принимают. В итоге необдуманно
взятые кредиты заводят людей в долговую
яму. Для решения этой проблемы в Молдове
раньше действовала программа «Повыше!

ния финансовой грамотности населения
сельской местности, членов и потенциаль!
ных членов кредитных союзов». Сейчас та!
кая же программа внедряется совместно с
немецким банком KfW.
— Есть ли в ваших кредитных союзах
проблема просрочки платежей? Как она
решается?
— Проблема просрочки в молдовских со!
юзах существует. Более 99 % их количества
находится в селах, их работа изначально
зиждется на социальном факторе, взаимной
ответственности. Территориально ограни!
ченные рамками одного населенного пун!
кта, союзы хорошо знают и имеют возмож!
ность контролировать своих заемщиков.
Когда деятельность кредитного союза,
желающего увеличить объемы кредитова!
ния, начинает распространяться на район,
постепенно возникают проблемы. У тех со!
юзов, которые открывались в городах, такие
проблемы появлялись в самом начале рабо!
ты: менеджеры имели минимум информа!
ции и ограниченные знания для доскональ!
ного анализа заемщиков, а наши информа!
ционные системы и сегодня не позволяют
обеспечить быстрый доступ к тысячам кре!
дитных историй. К сожалению, в нашей
стране еще не развиты бюро кредитных ис!
торий (существует единственное бюро, фор!
мирование которого началось в 2010 году).
Также остро стоит проблема с судебными
исполнителями, которые с прошлого года, в
соответствии с законодательством, перешли
к институту частных исполнителей, работа!
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ломбардов, пенсионных и инвестиционных
фондов, кредитных союзов) регулирует Ко!
миссия по финансовому рынку. У молдав!
ских кредитных союзов не такие напряжен!
ные отношения с регулятором, как в Украи!
не. У нас идет диалог, однако также есть не!
дочеты: хотелось бы, чтобы неотложные ме!
ры, в которых нуждается рынок, принима!
лись в нужный момент, а не спустя какое!то
время. Долгий период подготовки того или
иного решения, обсуждения его на коллеги!
ях лишь способствуют увеличению пробле!
мы.
Также есть проблема в том, что в надзор!
ных органах не работают люди из числа ра!
ботников кредитных союзов, они не знают
рынок изнутри, имея лишь поверхностное
понятие. Однако они охотно учатся у кре!
дитных союзов.

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ІІІ СХІДНО9ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНГРЕС КС

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

ющих по лицензии на гонорарной основе.
Наше население ментально еще не готово к
подобным новшествам.
— Когда возникает просрочка, активи/
зируется работа коллекторских компаний.
Насколько у вас развит этот вид посредни/
чества?
— В Молдове коллекторские компании
работают за 15!20 % от суммы долга. Однако
пока что они не получили широкого рас!
пространения, их деятельность законом чет!
ко не урегулирована.
— Поговорим о гарантировании вкладов
и выведении с рынка обанкротившихся
кредитных учреждений.
— Вклады членов кредитных союзов не
гарантированы соответствующим фондом, в
отличие от банковских вкладчиков, хотя и
последние могут рассчитывать на мини!
мальную сумму возмещения.
До июля текущего года проблемный кре!
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дитный союз невозможно было исключить
из госреестра, процедура ликвидации дли!
лась в течение нескольких лет. Новая редак!
ция Закона о ссудо!сберегательных ассоци!
ациях вступившего в силу 1 января 2008 г.
предусматривает право национального регу!
лятора исключать из государственного реес!
тра такие учреждения.
Если кредитный союз доходит до бан!
кротства, он «обрастает» судебными реше!
ниями, а работники, приведшие к такому
положению, несут уголовную ответствен!
ность.
Банкротства КС происходят преимущес!
твенно из!за того, что деньги были украдены
руководителями либо главными бухгалте!
рами, выведены за пределы страны. Но у нас
очень мало вкладчиков, потому можно ска!
зать, что пострадало сравнительно неболь!
шое количество людей. Большие проблемы
возникают у финансовых организаций, пре!
доставивших свои деньги кредитным сою!
зам, ведь наши союзы зависимы от внешних
средств.
— Уже не первый год в украинских СМИ
длится кампания, нацеленная на создание
крайне негативного имиджа кредитных со/
юзов. Как ведет себя молдовская пресса
по отношению к успехам или падениям
микрофинансовых учреждений?
— Начну с того, что украинское и молдав!
ское движения кредитных союзов несоотно!
симы по величине. В наших средствах мас!
совой информации не тиражируется нега!
тив о кредитных союзах. Было несколько те!
левизионных интервью на тему недобросо!
вестной работы кредитного союза, однако
сразу же следовала реакция со стороны над!
зорного органа. СМИ не формируют мнение
у населения о том, что кредитные союзы —
это именно те учреждения, где могут обма!
нуть вкладчика.
— Большое спасибо за содержательную
беседу. Надеемся, что общение с инос/
транными единомышленниками принесет
позитивные результаты.
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СТАТИСТИКА КС СВІТУ

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПО
ПОКАЗНИКАХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
СВІТУ (за даними ВРКС станом на 01.01.2011 (в доларах США)
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БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

КРЕДИТНИХ СПІЛОК 9 ЧЛЕНІВ НАКСУ ЗА ДРУГИЙ КВАРТАЛ 2012 РОКУ
Членами НАКСУ станом на 01.07.2012 є
142 кредитні спілки. У розрахунках даних,
приведених на одну кредитну спілку, врахову!
ється 135 кредитних спілок ! членів НАКСУ,
що подали звітні дані за 2 квартал 2012 року. В
зв'язку зі зміною порядку подання звітності з 1
кварталу 2012 року ! поданням звітності через
веб!інтерфейс регулятора, доступ до якого ма!

ють лише кредитні спілки, включені до Дер!
жавного реєстру фінансових установ, дані по
кредитних спілках, які виключені з реєстру, у
цьому аналізі відсутні. Змінені і форми звіт!
ності, наслідком чого стали зміни у загальному
аналізі. При цьому, на прохання багатьох спі!
лок, відновлюється висвітлення загальної рей!
тингової оцінки кредитних спілок.

ЗВЕДЕНИЙ РЕЙТИНГ ВСІХ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 9 ЧЛЕНІВ НАКСУ
Таблиця 1. Рейтингові показники кредитних спілок, що є членами НАКСУ

Кате/орія

ДОХОДНІСТЬ

КАПІТАЛ

АКТИВИ

ПРОСТРОЧЕНІСТЬ

ЛІКВІДНІСТЬ

Назва
Мета
по%азни%а
бальноїоцін%и
Балансовий
прибтодоативів

>0

30.06.2011
Фа%тичне
значення

Бал

-6,8% -10

30.09.2011

31.12.2011

Фа%тичне Бал Фа%тичне
значення
значення

-5,6% -10

31.03.2012

Бал Фа%тичне
значення

-1,0% -10

Бал

-0,6% -10

30.06.2012
Фа%тичне
значення

Бал

-1,3% -10

Доходидовитрат

>100%

107,1% 10

107,0% 10

114,7% 10

112,3% 10

109,0% 10

Резервидоативів

>=11%

18,6% 10

19,0% 10

26,1% 10

26,0% 10

25,9% 10

Простроченідо
власнооапітал

<30%

187,2% 0

175,5% 0

82,5% 1

69,4% 3

68,9% 3

Капіталдоативів

>=30%

22,5% 7

23,0% 7

32,3% 10

32,1% 10

31,9% 10

Власнийапіталдо
ативів

>=10%

7,7% 7

8,5% 8

15,0% 10

14,9% 10

14,9% 10

Доходніативидо
платнихзобов'язань

>115%

131,1% 5

131,5% 5

138,6% 5

136,8% 5

137,4% 5

Доходніативидо
ативів

90%

86,6% 4

86,6% 4

86,3% 4

86,0% 4

86,3% 4

Основнізасобидо
ативів

3-5%

5,4% 4

5,4% 4

4,4% 5

4,0% 5

3,9% 5

Кредитидоативів

85%

94,4% 4

94,3% 4

94,0% 4

92,7% 4

93,7% 4

Чистіредитидо
ативів

85%

83,5% 5

84,0% 5

83,0% 5

81,8% 5

82,9% 5

>80%

59,6% 1

61,1% 1

72,6% 2

74,8% 2

76,0% 2

Простроченідо
редитів

<4%

36,9% 0

26,1% 0

13,2% 0

9,7% 1

9,8% 1

Простроченідо
ативів

<3,5%

23,9% 0

22,9% 0

10,4% 0

6,9% 1

6,9% 1

10%

16,1% 4

15,4% 4

18,4% 4

24,5% 3

18,0% 4

Працюючіредити
доативів

Лівідніативидо
ативів
Разом

51

Другий квартал 2012 року характеризуєть!
ся загальним зростанням кредитного портфе!
ля, заощаджень членів та капіталу. В той же
час, частина кредитних спілок досі не впора!
лася з балансовим збитком, отриманим протя!

52

60

63

64

гом попередніх років, що впливає на загаль!
ний розмір балу системи кредитних спілок.
Втім, в цілому система кредитних спілок !
членів НАКСУ за результатами 2 кварталу
2012 року має оцінку "добре".
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ КРЕДИТНИХ
СПІЛОК — ЧЛЕНІВ НАКСУ
(ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ)



КРЕДИТНИЙ ПОРТФЕЛЬ

Діаграма 2. Кредитний портфель кредитних спілок (грн.)

АКТИВИ
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Діаграма 1. Сумарні активи кредитних спілок (грн.)
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Активи кредитних спілок ! членів
НАКСУ на 1.07.2012 склали 547 050 682
грн., що свідчить про зростання сумарних
активів у порівнянні з першим кварталом
майже на 20 млн. грн. В той же час, на про!
тязі півріччя активи зменшились на 5 %.
Уявлення про наявну структуру членства
в НАКСУ дає наступна таблиця:

У другому кварталі 2012 року кредитний
портфель кредитних спілок ! членів
НАКСУ показав позитивну динаміку і на
1.07.2012 року склав 511 491 324 грн., що
свідчить про зростання порівняно з 1!м
кварталом майже на 5 %.



ЗАОЩАДЖЕННЯ

Діаграма 3. Заощадження членів кредитних спілок (грн.)
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Таблиця 2. Структура кредитних спілок — членів НАКСУ
за активами
Кіль%істьКС

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

100% 547050682 100% 4052227

Середні активи кредитних спілок ! членів
НАКСУ в другому кварталі 2012 року
зросли на 144 тис. грн., і на 1.07.2012 вони
склали 4 052 тис. грн.

336 263 371
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324 630 258

9міс.2011

рі 2011

1-й в.2012

1півр.2012

Заощадження членів кредитних спілок на
депозитні рахунки, порівняно з 1 кварталом
2012 року, зросли і склали 336,3 млн. грн.
Вклади членів КС на депозитні рахунки
залишаються основним джерелом коштів у
кредитних спілках ! членах НАКСУ. Від
процентних ставок за цими вкладами зале!
жать, в основному, процентні ставки за кре!
дитами.
У другому кварталі 2012 року структура
вкладів на депозитних рахунках майже не
змінилася. Питома вага довгострокових
вкладів збільшилась на 1 % за рахунок змен!
шення частки короткострокових вкладів.
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Групи спілок, в яких обслуговується від
1000 до 2000 членів, залишаються найчис!
леннішими за кількістю (30 спілок). При
цьому, 52,75 % членів обслуговуються у ве!
ликих кредитних спілках з кількістю членів
понад 5000 осіб. В кредитних спілках з кіль!
кістю членів до 1000 осіб обслуговується ли!
ше 8,66 % загальної кількості членства, в той
же час, кількість таких спілок складає
45,18% від загальної кількості КС ! членів
НАКСУ.




КІЛЬКІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Продовжує зменшуватись кількість пози!
чальників, на 1.07.2012 їх кількість склала
69 591 особу. Порівняно з 4!м кварталом
2011 року, вона зменшилась на 8,7 тис. осіб.

КІЛЬКІСТЬ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Діаграма 5. Кількість членів кредитних спілок
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Діаграма 6. Кількість позичальників кредитних спілок
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У другому кварталі кількість членів кре!
дитних спілок зросла, і на 1.07.2012 року во!
на становила 316 820 осіб. Порівняно з пер!
шим півріччям 2011 року кількість членів
зменшилась на 20 %.
Наступна таблиця розкриває структуру
кредитних спілок ! членів НАКСУ за кіль!
кістю членів спілок.
Таблиця 3. Структура кредитних спілок за кількістю членів

0
1півр.2011



9міс.2011

рі 2011

1-й в.2012 1півр.2012

КІЛЬКІСТЬ ВКЛАДНИКІВ

Діаграма 7. Кількість вкладників кредитних спілок
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Кількість вкладників кредитних спілок у
другому кварталі зросла на 2 % і на кінець
кварталу їх кількість становила 10 801 особу.
В той же час, протягом 2012 року кількість
вкладників зменшилась на 13 %.
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ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Діаграма 4. Cтруктура вкладів на депозитні рахунки
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БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

КАПІТАЛ КРЕДИТНИХ СПІЛОК —
ЧЛЕНІВ НАКСУ



СУМАРНИЙ КАПІТАЛ

Діаграма 8. Сумарний капітал кредитних спілок (грн.)

190 000 000,00

ніж його значення на 1.04.2012. Таким
чином, структура капіталу кредитних
спілок змінюється у бік збільшення пи!
томої ваги власного капіталу.



ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Діаграма 10. Власний капітал кредитних спілок (грн.)
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На 01.07.2012 р. сумарний капітал кре!
дитних спілок склав 174,3 млн. грн., що май!
же на 5 млн. грн. більше, ніж у 1!му кварталі
2012 року, але на 11 млн. грн. менше за 2011
рік. Протягом 12 місяців сумарний капітал
зріс на 12,5 %.



ПАЙОВИЙ КАПІТАЛ

Діаграма 9. Пайовий капітал кредитних спілок (грн.)
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В другому кварталі 2012 року власний ка!
пітал кредитних спілок ! членів НАКСУ
збільшився на 3,1 млн. грн. і склав 81,6 млн.
грн. Зростання на 4 % порівняно з першим
кварталом власного капіталу є основною
складовою зростання сумарного капіталу
кредитних спілок.



104 000 000
102 000 000

0,00

РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

Діаграма 11. Резервний капітал кредитних спілок (грн.)
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Основною складовою капіталу кре!
дитних спілок лишається пайовий капі!
тал, питома вага якого у складі загально!
го капіталу дорівнює 53,1 %. При цьому,
у першому кварталі цей показник дорів!
нював 53,7 %. На 1.07.2012 року сумар!
ний пайовий капітал склав 92 691 330
грн., що майже на 1,7 млн. грн. більше,

50

20 000 000
10 000 000
0
1півр.2011

9міс.2011

рі 2011

1-й в.2012

1півр.2012

Сумарний резервний капітал зріс у друго!
му кварталі 2012 року на 6,5 млн. грн. і склав
79 млн. грн.
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СУМА ПРОСТРОЧЕНИХ КРЕДИТІВ

На 1.07.2012 року загальна сума простроче!
них кредитів зросла порівняно з минулим квар!
талом на 2,5 млн. грн. і склала 97,1 млн. грн.
Діаграма 12. Сума прострочених кредитів (грн.)

239 392 219

ДОСТАТНІСТЬ РЗПВ

Співвідношення фактично сформованого
РЗПВ до його нормативного значення в другому
кварталі зменшилось, і на 1.07.2012 р. достат!
ність РЗПВ, в процентах до нормативного зна!
чення, склала 84,2 %, що на 0,5 % менше, ніж ста!
ном на 1.04.2012 року.
Діаграма 14. Достатність резерву забезпечення покриття
втрат від неповернених кредитів (в процентах
до нормативного значення)
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Наступна діаграма дає уявлення про струк!
туру прострочених кредитів:
Діаграма 13. Структура прострочених кредитів
від1до3
місяців
17%

більше12
місяців
62%

від3до6
місяців
11%

від6до12
місяців
10%



рі 2011

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНИХ
КРЕДИТІВ ДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

В другому кварталі 2012 року співвідношен!
ня прострочених кредитів до власного капіталу
продовжувало зменшуватись і склало 68,9 %, що
є наслідком зростання власного капіталу.
Діаграма 15. Співвідношення прострочених кредитів до
власного капіталу

200,0%

187,2%
175,5%

180,0%
160,0%
140,0%

В структурі прострочених кредитів продов!
жують переважати прострочені кредити термі!
ном більше 12 місяців, їх питома вага порівняно
з минулим кварталом у загальній простроченос!
ті зросла на 1 % .
Подальші діаграми відображають динаміку
співвідношень РЗПВ до нормативного значен!
ня, простроченості до власного капіталу, а також
співвідношення суми прострочених кредитів, не
перекритих РЗПВ, до кредитного портфеля по
системі в цілому.
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ЯКІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК 9 ЧЛЕНІВ НАКСУ
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ДОХОДНІ АКТИВИ ДО
ПЛАТНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Діаграма 16. Співвідношення доходних активів до платних
зобов'язань (нормативне значення:
не менше 100%)
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140,0%

137,4%

136,8%

Таблиця 4. Загальна структура витрат кредитних спілок, %
від1до2млн.
/рн.

від2до5млн.
/рн.

понад5млн.
/рн.

Разомпо
НАКСУ

130,0%

Процентнівитратиразом 0,70

7,35

18,90
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39,33

46,52

41,75

89,63 87,10
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128,0%

Операційнівитрати
разом
Витратинаформвання
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5,13

126,0%
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0
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0
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136,0%
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1- й в. 2012
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ДОХІД ДО АКТИВІВ, ФІНАНСОВІ
ВИТРАТИ ДО АКТИВІВ

Діаграма 17. Співвідношення доходу до активів та
фінансових витрат до активів
35,0%

32,2%

32,2%

28,3%

30,0%

25,2%
23,9%

25,0%
20,0%

13,2%

12,6%

15,0%

9,4%

9,7%

9,3%

10,0%
5,0%
0,0%
1півр. 2011

9міс. 2011

рі 2011

Дохіддоа%тивів

1півр. 2012

Фінансовівитратидоа%тивів

Таблиця 5. Структура операційних витрат кредитних спілок

Розміра%тивів

від1до
2млн./рн.

від2до
5млн./рн.

понад5млн.
/рн.

Разомпо
НАКСУ

РОЗПОДІЛ ЗА ВИДАМИ ВИТРАТ

від500тис.
/рн.
до1млн.
/рн.



1- й в. 2012

Питома вага процентних витрат в цілому
пропорційна розміру активів кредитних спі!
лок. Найбільший відсоток процентних вит!
рат притаманний спілкам з активами понад
5 млн. грн. Ця група кредитних спілок має
також один з найменших відсотків витрат на
формування РЗПВ. Найбільша частка опе!
раційних витрат притаманна кредитним
спілкам з активами до 1 млн. грн.
Розмір активів кредитних спілок впливає і на
структуру операційних витрат. В цілому уявлен!
ня про структуру операційних витрат для різних
груп кредитних спілок дає наступна таблиця:
від100до
500тис./рн.



131,5%

від100до500
тис./рн.

від500тис.
/рн.до1 млн.
/рн.

138,0%

формування спец. резерву та витратами на ут!
римання офісу. На 1.07.2012 р. вони склали
8,9 %, що на 7,1 % більше за витрати на форму!
вання РЗПВ, які, в свою чергу, зросли на 0,4 %.
Втім, для різних категорій кредитних спілок
як структура витрат в цілому, так і структура
операційних витрат має певні особливості, про
що свідчать дані наступних таблиць.
до100тис./рн.

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК НАКСУ

до100тис.
/рн.

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
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Діаграма 18. Розподіл за видами витрат кредитних спілок
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Продовжують переважати витрати на утри!
мання персоналу порівняно з витратами на
52

Мінімальна питома вага витрат на оплату
праці в складі операційних витрат прита!
манна кредитним спілкам з активами до 100
тис. грн. Ці ж спілки мають найбільшу час!
тку витрат на утримання офісу.
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КАПІТАЛ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СПІЛКИ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ



ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПО ЧЛЕНАХ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК НАКСУ



БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

Діаграма 22. Капітал на одного члена спілки (грн.)

АКТИВИ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СПІЛКИ
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Діаграма 19. Активи на одного члена спілки (грн.)
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СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ЗА ВИДАМИ

Діаграма 23. Структура кредитного портфеля за видами

СЕРЕДНІ РОЗМІРИ КРЕДИТУ,
ПРОСТРОЧЕНОГО КРЕДИТУ ТА
БЕЗНАДІЙНОГО КРЕДИТУ
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Діаграма 20. Середній розмір кредиту, середній розмір
простроченого кредиту, середній розмір
безнадійного кредиту (грн.)
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ДОХОДНІСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА
ВИДАМИ КРЕДИТІВ

Діаграма 24. Доходність кредитного портфеля
за видами кредитів
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ЗАОЩАДЖЕННЯ НА ОДНОГО
ВКЛАДНИКА

Діаграма 21. Заощадження на одного вкладника, грн.
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У зв'язку зі змінами у складі звітності, зверта!
ємо вашу увагу на змінену структуру кредитно!
го портфеля. Відтепер споживчі кредити вклю!
чають як складову і кредити на інші потреби.
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При цьому у окремі підвиди кредитів виділя!
ються кредити, що надаються на придбання побу!
тової техніки, а також кредити на придбання ав!
тотранспорту. Отже, в цілому споживчі кредити
складають 69 % кредитного портфеля і забезпечу!
ють 78,4 % доходності. При цьому кредити на ін!
ші потреби продовжують переважати в структурі
кредитного портфеля ! 64 %, вони забезпечують
спілкам 76,7 % доходності. Найнижчою доходніс!
тю характеризуються фермерські (0,6 % доходу
від 2 % портфеля), особисті селянські кредити
(1,1 % доходу від 3 % портфеля) та кредити на
придбання автотранспорту (0,2 % доходу від 1 %
портфеля). Поквартальна динаміка видачі креди!
тів представлена наступною діаграмою:
Діаграма 25. Поквартальна динаміка видачі кредитів (грн.)
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Сума виданих у другому кварталі 2012 року
кредитів значно зросла і склала майже 202 млн.
грн. Порівняно з першим півріччям 2011 року,
сума виданих кредитів зросла на 21 %.
Загальна картина буде неповною, якщо не
представити відсоток комерційних, фермер!
ських та особистих селянських кредитів в кре!
дитних портфелях спілок різних категорій:
Діаграма 26. Структура кредитних портфелів
кредитних спілок різних категорій

Питома вага бізнес!кредитів у кредитному
портфелі всіх кредитних спілок ! членів
НАКСУ складає 13,9 %, порівняно з поперед!
нім кварталом цей показник зменшився на
0,4 %. Найбільшою часткою бізнес!кредитів
характеризуються кредитні портфелі кредит!
них спілок з активами від 1 до 2 млн. грн.
(25,8 %), а найменшою (4 %) ! кредитні пор!
тфелі кредитних спілок з активами до 100
тис. грн. Найбільша питома вага кредитів, на!
даних на ведення фермерських та особистих
селянських господарств, притаманна кредит!
ним спілкам з активами від 1 до 5 млн. грн.
Наступна діаграма представляє виконан!
ня кредитними спілками ! членами НАКСУ
нормативу 3.1.1 ! покриття прострочених
кредитів регулятивним капіталом, як одного
з найважливіших. Дані наведеної діаграми
свідчать про те, що станом на 1 липня 2012
року, як і у двох попередніх періодах, кредит!
ними спілками ! членами НАКСУ цей нор!
матив виконується. Проте фактичне значен!
ня показника у другому кварталі вперше за
останні 9 місяців зросло. Якщо станом на
перший квартал 2012 року значення показ!
ника складало 77,6 %, то станом на 1 липня
2012 року значення показника склало 78,6 %.
В той же час, співвідношення прострочених,
пролонгованих, неповернених та безнадій!
них кредитів до регулятивного капіталу з по!
чатку року зменшилося на 10,6 %.
Діаграма 27. Дотримання нормативу 3.1.1.
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З метою оцінки рівня стабільності системи
кредитних спілок ! членів НАКСУ порівняємо
структуру активів кредитних спілок і джерел їх
фінансування ! зобов'язань та капіталу:
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Структура активів кредитних спілок ! членів
НАКСУ протягом року лишається практично
незмінною: питома вага продуктивних активів
складає 86 % як на 30.06.2011, так і на
30.06.2012р. Левову частку активів складає кре!
дитний портфель, але його частка протягом року
дещо зменшилася ! з 83,5 % до 82,8 % від загаль!
них активів; пропорційно зросла частка фінансо!
вих інвестицій ! з 3 % до 3,4 %. Питома вага неп!
родуктивних активів складає 14 %. Протягом ро!
ку зросла частка грошових коштів, яка склала 5,5
% від загальних активів. В той же час зменшила!
ся питома вага основних засобів та капітальних
інвестицій, відповідно, збільшилася на 1 % пито!
ма вага інших непродуктивних активів.
Діаграма 29. Структура зобов'язань та капіталу кредитних
спілок

30.06.2012 р. за рахунок зобов'язань фінансуєть!
ся 68 % активів кредитних спілок ! членів
НАКСУ, а за рахунок капіталу ! 32% активів.
При цьому, рівень фінансування активів за раху!
нок платних зобов'язань протягом 2012 року
зріс на 0,5 % і склав на кінець другого кварталу
2012 року майже 63 %. Значно зменшилося за 12
місяців фінансування активів за рахунок неоп!
латних зобов'язань ! з 11,5 % до 5,3 %. Не можна
не відмітити, що на рівень фінансування активів
за рахунок капіталу суттєво вплинуло зменшен!
ня суми непокритого збитку, питома вага якого
зменшилися з семи до одного процента від за!
гальних активів. Частка активів, що фінансують!
ся за рахунок додаткового капіталу, протягом ро!
ку лишилася незмінною ! 2 % від активів. Пито!
ма вага активів, що фінансуються за рахунок па!
йового і резервного капіталу, зростали пропор!
ційно і збільшилися на 2 % кожний: пайовий ка!
пітал ! з 15 % до 17 %, а резервний ! з 12 % до 14 %.
Таким чином, станом на кінець другого квар!
талу 2012 року непродуктивні активи кредитних
спілок в повному обсязі фінансуються за раху!
нок резервного капіталу, що дає змогу кредит!
ним спілкам встановлювати конкурентні про!
центні ставки за кредитами.
Аналіз процентних ставок за кредитами
представлений наступною діаграмою:
Діаграма 30. Аналіз процентних ставок за кредитами
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На відміну від структури активів, структура
зобов'язань та капіталу протягом року суттєво
змінилася: якщо станом на 30.06.2011 р. активи
кредитних спілок ! членів НАКСУ фінансува!
лися за рахунок капіталу на 22,5 %, а за рахунок
зобов'язань, відповідно, на 77,5%, то станом на
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На діаграмі представлене порівняння серед!
ньозваженої процентної ставки (лінія з пік!
тограмою трикутника) з фактичною доходніс!
тю кредитного портфеля як за нарахуванням
(лінія з піктограмою ромба), так і за отримани!
ми процентами (лінія з піктограмою квадрата).
Фактична доходність кредитного портфеля за
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Діаграма 28. Структура активів кредитних спілок і джерел
їх фінансування
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нарахуванням та сплаченими процентами є
практично однаковою, але як в другому кварта!
лі 2011 року, так і у другому кварталі 2012 року
ставка доходності кредитного портфеля суттєво
відрізняється від середньозваженої процентної
ставки, що потребує від кредитних спілок до!
даткової уваги під час планування очікуваної
доходності кредитного портфеля. Адже орієнта!
ція на середньозважену процентну ставку може
призвести до неотримання очікуваного доходу.
Під час аналізу загальної структури активів та
пасивів було визначено, що частка активів, що
фінансуються за рахунок платних зобов'язань,
складає по кредитних спілках ! членах НАКСУ
станом на кінець другого кварталу 2012 року 63
%. В той же час, сума кредитів, виданих членам
спілки, за виключенням резерву забезпечення
покриття втрат від неповернених позичок, скла!
дає 82 % від загальних активів. Наступна діагра!
ма представляє деталізацію кредитного портфе!
ля та портфеля вкладів за строками.
Діаграма 31. Порівняння кредитного портфеля та
портфеля вкладів за строками
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На представленій діаграмі області представ!
ляють кредитний портфель за строками від
довгострокових до короткострокових, а стов!
пчики ! портфель вкладів (також від довгостро!
кових до короткострокових). Враховуючи той
факт, що дані щодо фактично сформованого
РЗПВ не містять диференціації його за строка!
ми кредитів, в цій діаграмі представлений кре!
дитний портфель "брутто" ! не зменшений на
суму РЗПВ. Необхідно відмітити, що суттєвим
ризиком ліквідності для кредитних спілок (в
тому числі і невиконання нормативу короткос!
трокової ліквідності) є розміщення середньос!
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трокових вкладів у довгострокові кредити.
Протягом всього періоду, що аналізувався по
кредитних спілках ! членах НАКСУ, в цілому
кредитний портфель перевищує портфель вкла!
дів у зв'язку з частковим фінансуванням кредит!
ного портфеля за рахунок капіталу. Фінансуван!
ня довгострокових кредитів за рахунок довгос!
трокових внесків (вкладів) на депозитні рахунки
коливається в межах від 80 % до 87 %.
При цьому, станом на кінець першого квар!
талу 2012 року довгострокові кредити фінансу!
ються за рахунок довгострокових вкладів на
80 %; середньострокові кредити ! за рахунок се!
редньострокових вкладів на 48 %, а короткос!
трокові кредити ! за рахунок короткострокових
вкладів на 9,2 %. Враховуючи те, що фінансу!
вання кредитного портфеля, крім внесків
(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні
рахунки, відбувається за рахунок капіталу кре!
дитних спілок, таку структуру фінансування
кредитного портфеля можна вважати достат!
ньо безпечною, оскільки вона не несе у собі заг!
рози проблем з ліквідністю. В той же час, кре!
дитні спілки, кредитний портфель яких фінан!
сується за рахунок вкладів в більшому обсязі,
ніж у середньому по НАКСУ, повинні приділя!
ти увагу відповідності кредитного портфеля
портфелю вкладів за строками.
У другому кварталі 2012 року більшість
кредитних спілок ! членів НАКСУ продов!
жують демонструвати позитивну динаміку
основних показників звітності.
Так, зокрема протягом 2 кварталу активи
зросли у 62 % кредитних спілок за умови
адекватного зростання кредитного портфе!
ля. При тому, що портфель внесків (вкладів)
на депозитні рахунки збільшився лише у
35 % кредитних спілок, капітал збільшився
у понад 70 % кредитних спілок. При цьому,
резервний капітал збільшився у 92 % кре!
дитних спілок, що підтверджує поступову
переорієнтанцію кредитних спілок на фі!
нансування активів за рахунок капіталу.
Катерина КАЛУСТОВА,
Віце/президент Національної асоціації
кредитних спілок України з питань
саморегулівності, Директор фінансового
департаменту НАКСУ

№4-5(44-45)липень-жовтень2012р.

БЮЛЕТЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

З ЖИТТЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

БОГДАН ОДУД:

"МИ НАЙБІЛЬШЕ ЦІНУЄМО
ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ І
ВЛАСНУ ЧЕСТЬ"
Понад 12 років у м. Шепетівка
Хмельницької області успішно працює
кредитна спілка «Народна каса». Свого
часу ця фінансова установа заслужено
стала Лауреатом Премії «Український
Фінансовий Олімп» у номінації
«Кредитна спілка вищої категорії». Наша
сьогоднішня бесіда — з Головою
правління КС «Народна каса» Богданом
ОДУДОМ.
— Богдане Михайловичу, розкажіть, будь
ласка про створення КС «Народна каса».
— Ідею кредитної кооперації ми почер!
пнули ще у 1995 році, побувавши у кредит!
ній спілці «Вигода» з м. Стрий Львівської
області, яка на той час була однією з перших
кредитних спілок в Україні. Протягом нас!
тупних п’яти років ми виношували цю ідею,
пробували працювати, як галузева кредитна
спілка для вчителів. На жаль, тоді важко бу!
ло переконати людей у зручності та доступ!
ності послуг кредитної спілки, у них не було
розуміння основних понять і засад кредит!
ної кооперації. Нарешті через 5 років, у сер!
пні 2000 року ми зареєстрували кредитну
спілку «Народна каса». У нас класична кре!
дитна спілка, до якої не вкладалися великі
пайові внески. Пам’ятаю, сума перших
обов’язкових пайових внесків 50 засновни!
ків становила 750 гривень. Серед цих людей
були навіть ті, хто пам’ятав період кредитної
кооперації на Західній Україні до 1939 року.
Це були колишні політв’язні, повстанці, які
підтримали нашу ідею заснувати кредитну
спілку. Так розпочалась історія класичної
кредитної спілки «Народна каса».
— Як працювалося протягом перших років?

— Згідно з тогочасним чинним законо!
давством, ми були громадською організаці!
єю, і, як і сьогодні, брали активну участь у
громадському житті. Зрозуміло, перший час
виникали певні ускладнення, у тому числі з
пошуком приміщення, оскільки ми не мали
у своєму розпорядженні достатньо коштів.
У результаті спілку було розміщено в одно!
му приміщенні з іншими громадськими ор!
ганізаціями. Але, що цікаво, з тих пір ми не
змінювали адреси.
Від початку роботи до видачі першого
кредиту пройшов приблизно місяць, а пер!
ший вклад становив 1000 гривень. Ми бачи!
ли, що у людей є потреба у наших послугах.
Це пояснювалось тим, що після кризи 1998
року людям тяжко жилось, інколи навіть су!
сід сусідові був не в змозі позичити сотню
гривень.
Сьогодні членство нашої кредитної спіл!
ки складає близько 8,5 тисячі осіб, ми пра!
цюємо в межах Хмельницької області. У
2005 та 2007 роках були відкриті філії спіл!
ки у містах Славута та Нетішині, де розта!
шована Хмельницька АЕС.
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— Певний час Ви особисто працювали в
органах виконавчої влади. Як це вплинуло
на роботу спілки?
— 2002 року, коли я обійняв посаду зас!
тупника міського голови Шепетівки, дещо
відійшов від справ кредитної спілки, але не
душею. Увесь тягар управління КС ліг на
плечі заступника Голови правління, Вален!
тини Леонідівни Дзекан, яка згодом очоли!
ла спілку. Моє перебування у владі певною
мірою посприяло розвитку КС «Народна
каса» та її популяризації.
— Уже майже 10 років ваша КС є членом
НАКСУ. Чого Ви чекали від цієї співпраці?
— Так, до складу НАКСУ наша кредитна
спілка увійшла 2003 року. Ми розуміли, що,
оскільки є спільний кооперативний рух, то
потрібно і триматись спільно, навчатись
один у одного, враховувати недоліки та пе!
редовий досвід інших кредитних спілок, ад!
же кожен шукає власний шлях прогресува!
ти. У нас була потреба у членстві в профе!
сійному об’єднанні, і, як бачимо сьогодні, це
був правильний вибір.
— Яким чином вдається зберігати ста/
більність в сьогоднішніх хитких ринкових
умовах?
— Ми мусимо балансувати між доходами
і витратами, бо, на мою думку, ті, хто цього
не робив, зазнали певних проблем під час
кризи. Кілька років тому ми свідомо змен!
шували активи, тому що зайві ресурси, за
якими довелося б нести зобов’язання, не
потрібні, бо їх ніде розмістити. На мою дум!
ку, про фінансову стійкість тієї чи іншої ус!
танови варто судити не по активах, її крас!
номовніше позначить показник платоспро!
можності та капіталізація.
У 2004 та 2008 роках, коли діяв тимчасо!
вий мораторій на видачу вкладів, наша кре!
дитна спілка не робила жодних кроків у цьо!
му напрямку. У нас не сталося зниження по!
казників, ми не отримували від членів спіл!
ки вимог терміново повернути депозитні
вклади. Звісно, глибоко в душі ми дуже пе!
реймалися тим, що відбувається навколо,
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була тривога і невизначеність, але, як пока!
зав досвід, завдяки довірі наших спілчан усе
гаразд. Ми найбільше цінуємо ділову репу!
тацію і власну честь.
— Чи стикалися особисто Ви з роботою
псевдо/кооперативних установ?
— Так, одного дня поряд з нашим офісом
раптом з’явилась кредитна спілка. Ми знали,
що вона належить до банківської структури і
її філії розкидані по всій Україні. Ця спілка
не залучала депозитів від населення, працю!
вала на банківських грошах. Проте криза роз!
ставила усе по місцях і в результаті ця спілка
проіснувала лише декілька місяців.
— Це зайвий раз доводить, що кредитна
спілка банку не конкурент завдяки іншим
принципам роботи.
— Так, за понад 12 років роботи ми не вва!
жаємо, що існує конкуренція між банками та
кредитними спілками. Ми дотримуємось
певних ринкових умов, моніторимо поточну
ситуацію на ринку банківських послуг. До ре!
чі, протягом останніх двох років відсотки на
вклади у нашій кредитівці були нижчі за бан!
ківські, оскільки в умовах спаду кредитуван!
ня була висока ймовірність зіштовхнутися з
великими ризиками. Наша кредитна спілка
не женеться за прибутковістю, а орієнтується
на стабільність і надійність, намагаючись
уникати ризиків. Останнім часом стали
більш жорсткими обмеження в оцінці пози!
чальників, натомість маємо великий плюс: за
12 років, напрацювавши понад 8 тис. членів,
ми маємо велику базу кредитних історій цих
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— Який відсоток з цих 8 тисяч членів
спілки постійно користується вашими фі/
нансовими послугами?
— Неможливо сказати точно, яке активне
членство має спілка на даний момент, бо пев!
ний час людина може не мати потреби в на!
ших послугах, а згодом звернутися повторно.
Хоча є риторичне питання: якщо член
спілки на даний момент немає діючого кре!
диту і вкладу, але періодично приходить в
спілку, щоб порадитись, проконсультуватись,
щось запитати, то це є активний член чи ні?
Тому, на мою думку, необхідно знати роботу
спілки зсередини та усвідомлювати, що по
своїй суті ми є громадською організацією.
Під час останніх загальних зборів ми
внесли відповідні зміни до Статуту спілки
щодо обов’язкового внеску в резервний ка!
пітал, і таким чином протягом періоду до
кінця року ми проведемо перевірку актив!
ного членства.
— Чи виправдав Ваші сподівання Кон/
грес кредитних спілок, який щойно завер/
шися?
— Так, звісно. Коли з’їжджаються лідери та
працівники кредитних спілок, завжди є про що
поговорити, взнати щось нове, а тим більш важ!
ливо, коли спілкування йде між колегами!коо!
ператорами з інших держав. На мою думку,
вкрай важливим є спілкування в кулуарах. Нам
був дуже цікавий досвід Литви, модель, за якою
побудована їхня система кредитної кооперації,
а також напрацювання сусідів з Росії. Надзви!
чайно цікаво порівняти з нашими проблеми, з
якими зіштовхуються колеги по системі, і озна!
йомитися з методами їх подолання.
— Під час Конгресу ми ознайомилися з
прикладами вдалого регулювання діяль/
ності кредитних спілок у різних країнах, і в
України в цьому плані попереду ще багато
роботи. Яка Ваша думка з цього приводу?
— Сьогодні ми маємо певні проблеми з
регулюванням діяльності кредитних спілок.
Я вважаю, що кожен член органів управлін!
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людей. Додатково для певних категорій спіл!
чан у нас розроблено систему знижок.

ня будь!якої української кредитної спілки
готовий до співпраці, але конче потрібен ді!
алог з державними органами.
Ми розвиваємо цілий сегмент ринку в Ук!
раїні і прикро бачити таке ставлення до кре!
дитних спілок з боку держави. Вважаю, що ма!
ють бути розставлені крапки над «і»: або ми є
і ми потрібні, а якщо ні – то нехай нам скажуть
про це прямо. Зараз я маю на увазі безвідпові!
дальні заяви колишнього міністра внутрішніх
справ Могильова та багатьох інших політиків.
Якщо подібні висловлювання дозволяють собі
люди, які займають найвищі посади в державі,
це означає, що існує проблема і її потрібно тер!
міново вирішувати.
Зрозуміло, що після реорганізації до На!
ціональної комісії прийшли працювати нові
люди, їм потрібен час, щоб увійти в курс
справи. Але проблема в тому, що ринок не
може зупинитись і почекати: як наслідок,
виникає проблема, у першу чергу, з ліцензу!
ванням. Складається враження, що з боку
держави зайнято не зовсім нормальну пози!
цію. Коли, наприклад, іде сприяння розвит!
ку ломбардів і фактичне руйнування кре!
дитної кооперації, з’являється відчуття, що
створюється новітня імперія Торгсін.
Ми впевнено дивимось у майбутнє, але усві!
домлюємо, що далеко не все від нас залежить.
— Дякуємо, пане Богдане, за бесіду. Са/
ме завдяки бездоганній діловій репутації
таких кредитних спілок, як ваша, і створю/
ється імідж надійних і стабільних фінансо/
вих установ. Успіхів вам!
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IV СВИСТУНІВСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ПОЕЗІЇ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА
Наприкінці травня цього року у
с.Свистунівка Луганської області
пройшов IV Свистунівський фестиваль
поезії ім. Т.Г. Шевченка. Підготовка до
творчого свята тривала задовго до його
початку. Фестиваль проводився під
патронатом Луганського об’єднання
товариства «Просвіта» та кредитної
спілки «Українська народна каса
«СватоваDЛучка».
На цьогорічному фестивалі поезії учасни!
ки змагалися між собою у трьох номінаціях:
вірші Т.Г. Шевченка – соціально!політичні
мотиви у творчості та ліричні мотиви, вірші
про Україну, Т.Г. Шевченка, свій рідний край.
На свято прибули представники відділу осві!
ти Сватівського району, директор сільської
школи та керівники трудових колективів.
Свято розпочали дівчата своїм танком у суп!
роводі пісні «Юна весна». Далі пам’ять Велико!
го Кобзаря традиційно вшанували урочистим
покладанням квітів до пам’ятника та хвилиною
мовчання. «Незлим, тихим словом» згадали і
самого Шевченка. Потім учасників та глядачів
привітали Володимир Семистяга (Голова Лу!
ганського об’єднання товариства «Просвіта»),
Євген Дзюба (голова спостережної ради кре!
дитної спілки «Сватова Лучка») та ін.
Протягом п’яти годин учасники фестивалю
ділилися найближчими та найулюбленішими
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кожного з них зразками творчості Шевченка.
Юлія Посохова та Катерина Карпова – учас!
ниці Сєвєродонецького міського Центру ди!
тячої та юнацької творчості – поставили ури!
вок з п’єси «Назар Стодоля», а Софія Рогозіна
винесла на суд журі зразок співаної поезії «Че!
ревички». У ході фестивалю неодноразово
звучали вірші «Лілея», «Думка», уривки з по!
ем «Сон», «Марія» у виконанні різних кон!
курсантів. Учениця НВК «Сватівська ЗОШ
Iст. – гімназія» Людмила Підопригора декла!
мувала поему «Марина». Досить цікавим було
змагання у третій номінації – учасники чита!
ли власні поетичні твори.
Журі було досить складно визначити пере!
можців. Але все ж таки було вирішено нагоро!
дити гран!прі Людмилу Підопригору (поїз!
дкою до Київського музею Тараса Шевченка).
Перше місце в номінації «Соціально!політич!
ні мотиви» розділили між собою учасники
А.Савченко, С. Чумак (ЗОШ № 6) та О. Ко!
жушко (Нижньодуванська ЗОШ).
У другій номінації під назвою «Ліричні
мотиви» перше місце посіли С. Рогацька та
І. Варчідзе (м. Сєвєродонецьк, СМЦДЮТ),
друге місце – Ю. Посохова та К. Карпова
(СМЦДЮТ), третє місце – В. Соболєв та
Д.Шацька (Брянківський НВК).
У номінації власної творчості перше міс!
це отримала І. Семенова (Металістська
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Звісно, жодне свято не проходить без ме!
ценатської підтримки. Тож організатори та
учасники фестивалю висловлюють подяку
генеральним спонсорам:
Всеукраїнському Товариству «Просвіта»
ім.Тараса Шевченка (Голова Павло Мовчан,
м. Київ);
Українській світовій кооперативній Раді
(Президент Ігор Ляшок, м. Нью!Йорк);
Національній асоціації кредитних спілок
України (Президент Петро Козинець, м. Ки!
їв);
Благодійному фонду Богдана Гаврили!
шина (м. Київ);
Кредитній спілці «Українська народна
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ЗОШ) та Л. Абросімова (Нижньодуванська
ЗОШ), друге місце – Д. Синягіна (Троїцька
гімназія) та Н. Каламайко (ЗОШ № 6), тре!
тє місце – О. Реука (ЗОШ № 2), Ю. Кучко
(Свистунівський НВК) та Р. Пономарьов
(ЗОШ № 6). Окремо була нагороджена Алі!
на Топчій за пісню на слова Т.Г. Шевченка.
Окрім призових місць учасники фестива!
лю отримали призи і у номінації за кращий
костюм. Тут переможцями стали: І. Семено!
ва (Металістська ЗОШ), Л. Яковенко (Рай!
городська ЗОШ), В. Кучугура (Сватівська
НВК!гімназія), Ю. Бунчужна (Преображен!
ська ЗОШ).
У рамках фестивалю також відбувся кон!
курс дитячої вишивки.
каса «Сватова–Лучка» (голова спостереж!
ної ради Євген Дзюба, м. Сватове);
Покровській парафії УАПЦ (настоятель
о. Дмитро Романків, м. Сватове);
«Східноукраїнському козацтву» (отаман
Сергій Борисенко, м. Алмазне);
ряду приватних підприємців м. Сватове
Луганської області.
Медіасупровід фестивалю здійснювали:
журнал «Бюлетень кредитних спілок Украї!
ни» (м. Київ), газета «Слово Просвіти» (м.
Київ), газета «Юність Слобожанщини» (м.
Сватове), газета «Сватівські Відомості» (м.
Сватове), газета «Козацька Варта» (м. Ал!
мазне).
Організатори запрошують всіх бажаючих
стати учасниками наступного V ювілейного
Свистунівського фестивалю поезії Т.Г. Шев!
ченка.
До речі, оргкомітет фестивалю прийняв
рішення – всі учасники конкурсу повинні
бути в українських національних костюмах.
Докладніша інформація за тел./факсом
06471!31000, моб. тел. 050!814!68!70.
Електронна адреса:
svatovoluchka@mail.ru.
Євген Дзюба,
голова оргкомітету фестивалю,
голова Спостережної Ради КС
«Українська народна каса «Сватова –
Лучка»
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СПІРНІ ПИТАННЯ ЩОДО
СТЯГНЕННЯ НЕУСТОЙКИ
Напевно, кожна кредитна спілка в своїй
діяльності стикалася з проблемами
стягнення неустойки (штрафу та пені) за
неналежне виконання зобов’язань за
укладеними договорами, будь то
кредитні договори або інші господарські
зобов’язання.
Спробуємо разом розібратися в даному
аспекті діяльності та отримати відповіді на
наступні питання:
– Чи мають право суб’єкти господарю!
вання, зокрема кредитні спілки, встановлю!
вати в договорах розмір пені, що перевищує
подвійну облікову ставку НБУ?
– Чи можна визнати недійсним пункт ук!
ладеного договору, в якому сторони вказали
розмір пені, що перевищує подвійну обліко!
ву ставку НБУ?
– Чи стосується фізичних осіб встановле!
ний законом розмір пені, в разі порушення
ними (фізичними особами) зобов’язань за
кредитними договорами?
– За який період може нараховуватися та
стягуватися пеня?
– Чи діють будь!які обмеження відносно
розміру пені, в тому числі й ті, що передба!
чені Законом в разі порушення негрошових
зобов’язань.
– Чи можна в договорі передбачати под!
війну відповідальність за порушення одного
й того ж зобов’язання за той же період прос!
трочення – стягувати одночасно пеню та
штраф?
– Чи можуть сторони в договорі збільши!
ти чи зменшити розмір неустойки, який
встановлено Законом?
Відповідаючи на питання щодо встановлен!
ня розміру пені, що перевищує подвійну облі!
кову ставку НБУ в господарських правовідно!
синах, потрібно відмітити, що це питання до!
сить чітко врегульовано законодавством.
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Так, в Цивільному кодексі України неус!
тойці, в тому числі й пені, виділено окремий
параграф 2 в главі 49 «Забезпечення вико!
нання зобов’язань», Господарський кодекс
містить окрему главу «Штрафні та опера!
тивно!господарські санкції», в якій закріп!
лено норми, що стосуються пені. Окрім того,
22.11.1996 р. Верховною Радою України бу!
ло прийнято Закон «Про відповідальність за
несвоєчасне виконання грошових зо!
бов’язань».
Окремі питання, які стосуються госпо!
дарських правовідносин, регулюються Гос!
подарським кодексом України, який по від!
ношенню до Цивільного кодексу є спеціаль!
ним законом. Статтею 230 Господарського
кодексу встановлено, що пеня є одним із різ!
новидів штрафних санкцій, які учасник гос!
подарських зобов’язань повинен сплатити
за невиконання чи неналежне виконання
грошових зобов’язань. Відповідно до ст. 231
Господарського кодексу, Законом щодо ок!
ремих видів зобов’язань може бути визначе!
ний розмір штрафних санкцій, зміна якого
за погодженням сторін не допускається. Як!
що мова йде про кредитні договори, які ук!
ладені між кредитною спілкою та суб’єкта!
ми підприємницької діяльності (юридични!
ми чи фізичними особами – підприємцями),
то до цих правовідносин повинні застосову!
ватись норми Господарського кодексу Укра!
їни та Закону України «Про відповідаль!
ність за несвоєчасне виконання грошових
зобов’язань». Відповідно до ст. 1 та ст. 3 цьо!
го Закону, розмір пені встановлюється у до!
говорі, обчислюється від суми прострочено!
го платежу та не може перевищувати под!
війної облікової ставки Національного бан!
ку України, що діяла у період, за який спла!
чується пеня.
Отже, у правовідносинах між суб’єктами
підприємницької діяльності в частині регу!
лювання штрафних санкцій повинні засто!
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Питання щодо встановлення розміру пені
у правовідносинах між суб’єктами господа!
рювання та фізичними особами врегульова!
но Цивільним кодексом України. Так, згідно
зі ст. 549 ЦКУ, пенею є неустойка, що обчис!
люється у відсотках від суми несвоєчасно
виконаного грошового зобов’язання за ко!
жен день прострочення виконання. Відпо!
відно до ч. 2 статті 551 ЦК України, якщо
предметом неустойки є грошова сума, її роз!
мір встановлюється договором або актом
цивільного законодавства. Розмір неустой!
ки, встановлений законом, може бути збіль!
шений у договорі.
Але кредитним спілкам слід враховувати
позицію, висловлену Пленумом Вищого
Спеціалізованого суду України з розгляду
цивільних і кримінальних справ в Постанові
№ 5 від 30.03.2012 року «Про практику засто!
сування судами законодавства при вирішенні
спорів, що виникають із кредитних правовід!
носин». Відповідно до п. 27 зазначеної Поста!
нови, положення частини третьої статті 551
ЦК України, зменшення розміру неустойки
може бути застосовано судом лише за заявою
відповідача до відсотків, які нараховуються
як неустойка, і не може бути застосовано до
сум, які нараховуються згідно з частиною
другою статті 625 ЦК, які мають іншу право!
ву природу. При цьому проценти, які підляга!
ють сплаті згідно з положеннями статей 1054,
1056!1 ЦКУ, у такому порядку не підлягають
зменшенню через несумірність із розміром

основного боргу, оскільки вони є платою за
користування грошима і підлягають сплаті
боржником за правилами основного грошо!
вого боргу.
Істотними обставинами в розумінні час!
тини третьої статті 551 ЦК можна вважати,
зокрема, ступінь виконання зобов’язання
боржником; майновий стан сторін, які бе!
руть участь у зобов’язанні; не лише майнові,
але й інші інтереси сторін, що заслуговують
на увагу (наприклад, відсутність негативних
наслідків для позивача через прострочення
виконання зобов’язання).
Положення статті 616 ЦК передбачають
право суду за певних умов зменшити розмір
збитків та неустойки, які стягуються з бор!
жника. Зазначене стосується цивільно!пра!
вової відповідальності боржника, а не спла!
ти ним основного грошового боргу за кре!
дитним договором, що суд на підставі вказа!
ної норми закону змінити не може.
Розглядаючи питання щодо можливості
визнання недійсним пункту договорів, в
якому сторони передбачили розмір пені, що
перевищує подвійну ставку НБУ, ми може!
мо отримати відповідь на прикладі наступ!
ної судової практики.
Так, в серпні 2006 року фізична особа
(Позивач) звернувся до суду з позовом до
кредитної спілки (Відповідач), в якому, ок!
рім іншого, просив суд визнати недійсним
виконавчий напис, який був здійснений
приватним нотаріусом, а також умови дого!
вору займу, яким передбачалося стягнення
пені за несвоєчасне повернення коштів в
розмірі 2 % від неповерненої суми за кожен
день прострочення.
На думку Позивача, умови договору що!
до розміру пені суперечили діючому в пері!
од виплати пені законодавству.
За результатами розгляду касаційної
скарги 21 жовтня 2009 року, Верховний Суд
України виніс Ухвалу по справі, в який заз!
начив:
«Відповідно до преамбули Закону Украї!
ни «Про відповідальність за несвоєчасне ви!
конання грошових зобов’язань», цей Закон
регулює договірні правовідносини між
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совуватись норми Господарського кодексу
України та Закону України «Про відпові!
дальність за несвоєчасне виконання грошо!
вих зобов’язань», тобто у випадку простро!
чення платежу за договором, укладеним між
суб’єктами господарювання, пеня може бути
стягнена в сумі, що не перевищує нарахова!
ну з використанням подвійної облікової
ставки НБУ.
Така ж позиція відображається й в інфор!
маційному листі Вищого Господарського су!
ду України від 27 лютого 2012 року № 01!
06/224/2012 «Про постанови ВСУ, прийня!
ті за результатами перегляду судових рі!
шень господарських судів».
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платниками та одержувачами грошових
коштів щодо відповідальності за несвоєчас!
не виконання грошових зобов’язань. Суб’єк!
тами зазначених правовідносин є підпри!
ємства, установи та організації незалежно
від форм власності та господарювання, а та!
кож фізичні особи — суб’єкти підприєм!
ницької діяльності.
Оскільки спірні правовідносини виникли
між кредитною спілкою та фізичною осо!
бою, то висновок апеляційного суду про те,
що дія цього Закону розповсюджується на
спірні правовідносини, є помилковим.
Таким чином, встановлення в договорі
між фізичною особою та суб’єктом господа!
рювання розміру пені, що перевищує под!
війну облікову ставку НБУ, не є підставою
для визнання недійсним відповідного пун!
кту договору».

Період нарахування та строки
стягнення пені
Згідно зі ст. 256 ЦК України під позовною
давністю мається на увазі строк, в межах
якого особа може звернутися до суду з ви!
могою про захист свого цивільного права. У
статті 258 ЦКУ для окремих видів вимог
встановлюється спеціальна позовна дав!
ність. Зокрема, в п. 1 частині 2 цієї статті по!
зовна давність в один рік застосовується до
вимог про стягнення неустойки.
Разом з тим, в господарських відносинах
відповідно до п. 6 ст. 232 ГК України перед!
бачено, що нарахування штрафних санкцій
за прострочку виконання зобов’язань при!
пиняється через шість місяців з дня, коли
зобов’язання повинні бути виконані. Отже,
даною нормою встановлено термін, протя!
гом якого нараховуються штрафні санкції, а
пунктами 1 и 2 статті 258 ЦК України –
строк, протягом якого особа може звернути!
ся до суду з вимогою про захист свого пору!
шеного права (Постанова ВГСУ від 14 груд!
ня 2010 року № 4/49!42).
В цивільних правовідносинах строк, про!
тягом якого може нараховуватися пеня, не
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встановлений. Але, як вже зазначалося ви!
ще, розмір неустойки може бути зменшений
за рішенням суду, якщо він значно переви!
щує розмір збитків, та за наявності інших
обставин, які мають істотне значення.
Чи діють будь!які обмеження відносно
розміру пені, в тому числі й ті, що передба!
чені Законом в разі порушення негрошових
зобов’язань? Відповідаючи на це запитання,
слід зазначити, що при визначенні санкції за
порушення зобов’язань за договором часто
плутають поняття «штраф» і «пеня». Згідно
з ЦК України, штрафом є неустойка, що об!
числюється у відсотках від суми невикона!
ного або неналежно виконаного зобов’язан!
ня (ч. 2 ст. 549), а пенею – неустойка, що об!
числюється у відсотках від суми несвоєчас!
но виконаного грошового зобов’язання за
кожен день прострочення виконання (ч. 3
ст. 549).
Отже, пеня нараховується лише за неви!
конання грошового зобов’язання, в той час
як штраф може застосовуватися в разі пору!
шення як грошового зобов’язання, так і зо!
бов’язання щодо надання послуг, виконання
робіт, поставки товарів тощо.
Відносно можливості одночасного стяг!
нення пені та штрафу за порушення одного
й того ж зобов’язання за той самий період
прострочки, потрібно звернутися до пункту
1 статті 546 ЦК України, згідно з якою вико!
нання зобов’язання може забезпечуватися
неустойкою, порукою, гарантією, заставою,
притриманням, завдатком. Таким чином,
штраф та пеня є різновидом неустойки.
Але знову ж таки слід пам’ятати про те,
що пеня нараховується лише за невиконан!
ня грошового зобов’язання, в той час як
штраф може застосовуватися в разі пору!
шення як грошового зобов’язання, так і зо!
бов’язання щодо надання послуг, виконання
робіт, поставки товарів тощо.
Підготовлено юридичним
департаментом НАКСУ за матеріалами
газети «Юридична практика»

