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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

КООПЕРАТИВНИХ БАНКІВ В УКРАЇНІ 

 

Розглянуто досвід провідних країн Європи щодо побудови системи даних фінан-

сових інститутів та їх значення для економічного розвитку. Обґрунтовано доцільність 

створення кооперативних банків на території нашої держави. Акцентовано увагу на 

проблемах законодавчого та організаційного характеру щодо функціонування таких 

банківських установ в Україні.   
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створення, модель системи кооперативних банків, місцеві кооперативні банки, центра-

льний кооперативний банк. 

 

Сучасна промисловість є орієнтова-

ною на потреби споживачів, дігіталізова-

ною і децентралізованою. У зв'язку з цим 

особливо зростає роль малих і середніх 

підприємств, які здатні швидко впрова-

джувати нові технології та гнучко реагу-

вати на зміни попиту й умов зовнішнього 

середовища. Відповідно зростає і значен-

ня гнучких кредитних інституцій, покли-

каних оперативно забезпечувати ці під-

приємства необхідними фінансовими 

ресурсами. До таких інституцій, зокрема, 

можна віднести кооперативні банки.  

Як відомо, кооперативні банки по-

сідають вагоме місце у банківських сис-

темах розвинених країн, насамперед, За-

хідної Європи. Особливого значення на-

була їх діяльність у період фінансово-

економічної кризи, коли саме такі банків-

ські установи продемонстрували здат-

ність зберігати фінансову стійкість, ста-

більність й економічну ефективність та 

зміцнити власні ринкові позиції загалом. 

У сучасних умовах функціонування та 

розвитку національного банківського 

сектору створення та функціонування 

кооперативних банків є доцільним й ак-

туальним. 

Особливостям розвитку та діяльно-

сті кооперативних банків присвячено  

низку публікацій вітчизняних та зарубіж-

них дослідників. Окремі питання даної 

проблематики розкриваються в роботах 

І.Є. Бучко, В.В. Гончаренка, О.В. Ман-
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жури, В.Ю. Марчука, О.М. Музички, 

Г.В. Кравчука, М.В. Дубини, О.Я. Стой-

ко, О.І. Скаско і Х.Б. Воробець, А.М. Та-

рантоли, Т. Сьюдека, Е. Гутієреза [1-11]. 

Так, В.В. Гончаренко [2], О.Я. Стойко [7] 

та В.Ю. Марчук [4] наголошують на важ-

ливості та перспективах відродження 

кооперативних банків в Україні. 

О.В. Манжура [3] описує модель кредит-

но-кооперативної системи України. 

О.І. Скаско та Х.Б. Воробець [8] акцен-

тують увагу на законодавчих проблемах 

регулювання та контролю діяльності ко-

оперативних банків і кредитних спілок в 

Україні. І.Є. Бучко [1], Г.В. Кравчук та 

М.В. Дубина [6] досліджують світовий 

досвід функціонування кооперативних 

банків. Деякі аспекти проблематики роз-

витку кооперативних банків в Україні 

розглядалися авторами даної публікації 

раніше [12-14], проте в сучасних умовах 

фінансово-економічної кризи перспекти-

ви створення даних установ є вкрай акту-

альними та становлять значний науковий 

і практичний інтерес.  

Мета статті полягає в дослідженні 

можливостей створення та функціону-

вання кооперативних банків в Україні. 

Опрацювання даної проблеми потребує 

вивчення іноземного досвіду розвинених 

європейських країн, визначення характе-

рних рис та особливостей кооперативних 

банків, а також окреслення головних 

проблем стосовно їх практичної діяльно-

сті на території нашої держави.  

Про масштабність розвитку коопе-

ративного банківського сектору свідчать 

дані річного звіту Європейської асоціації 

кооперативних банків за 2012 р., згідно з 

яким чисельність установ-кооперативних 

банків становила близько 4000, зокрема, 

72000 філій, які обслуговували понад 216 

млн клієнтів. Крім того, впродовж 2003-

2011 рр. у європейських кооперативних 

банків середня прибутковість капіталу 

становила 7,5%, тоді як для інших банків 

 – 5,7% [16]. 

Початком розвитку світової коопе-

рації загалом стали такі передумови [15, 

c. 97]:  

економічні – перетворення капіта-

лістичного устрою на домінуючий в еко-

номіці європейських країн і США; про-

мислова революція; бурхливе зростання 

виробництва машин, торгівлі, міст, робіт-

ничого класу, нових середніх міських 

прошарків – основної соціальної бази 

майбутніх кооперативів;  

соціальні – тяжке матеріальне ста-

новище осіб найманої праці та значних 

прошарків малозабезпеченого міського й 

сільського населення в 40-50-х роках XIX 

ст.;  

політичні – прийняття буржуазною 

державою конституції з правами та сво-

бодами людини (право на створення ор-

ганізацій, свобода слова, зборів, виборче 

право і т.д.);  

фінансові – формування національ-

них кредитно-банківських систем, які 

спростили, здешевили і прискорили на-

дання кредиту; 

правові – широкий розвиток акціо-

нерних компаній і видання законів, які 

регулюють їх діяльність, що дає змогу 

кооператорам реєструвати свої організа-

ції як акціонерні товариства. Початок дії 

кооперативного законодавства (перший 

кооперативний закон у світі було прий-

нято в Англії у 1852 р.);  

ідеологічні – просвітницька та 

практична діяльність основоположників 

окремих видів кооперативів: спожив-

чих – Р. Оуена і В. Кінга; виробничих – 

Ф. Буше і Л. Блана; кредитних – Шульце-

Деліча і Ф. Райфайзена. 

Перші кооперативні банки у Захід-

ній Європі почали створюватися в Німе-

ччині. За майже 150-літню історію свого 

розвитку ці установи перетворились на 

потужну фінансову систему, що відіграє 
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важливу роль у німецькому банківському 

секторі. Сьогодні місцеві кооперативні 

банки є автономними фінансовими уста-

новами, діяльність яких регулюється ко-

оперативним та банківським законодав-

ством Німеччини. Якщо раніше членами 

таких товариств були ремісники та фер-

мери, то сьогодні переважна більшість 

понад (13 млн членів) представлена се-

редніми верствами населення. Близько 

75% всіх бізнесменів, 80% фермерів і 

60% ремісників у країні є членами коопе-

ративних банків [17].  

Основою створення кооперативного 
кредитного сектору в Німеччині стала 
ідея «самодопомоги шляхом взаємодо-
помоги», яка з’явилась більше 125 років 
тому і ґрунтувалася на принципах само-
врядування та солідарної відповідальнос-
ті. Сьогодні кооперативні кредитні това-
риства пропонують універсальний асор-
тимент фінансових послуг, незважаючи 
на те, що їх діяльність концентрується на 
отриманні безстрокових і ощадних вкла-
дів, наданні коротко- та середньостроко-
вих кредитів своїм членам. Предметом 
діяльності фольксбанків та райффайзен-
банків є проведення традиційних банків-
ських і додаткових операцій, таких як 
товарні та сервісні: приймання ощадних 
вкладів; приймання інших вкладів; на-
дання кредитів усіх видів; надання гаран-
тій за членів; платіжно-розрахункові опе-
рації; міжнародні операції, у тому числі 
купівля і продаж готівкової та безготів-
кової валюти; консультування, посеред-
ництво, допомога в управлінні сімейним 
бюджетом; купівля та продаж на аукціо-
нах, зберігання й управління цінними 
паперами та іншими цінностями; посере-
дництво або продаж контрактів по зао-
щадженнях на будівництво, страховок 
тощо; колективна закупівля необхідних 
товарів; колективний продаж сільгосп-
продуктів; постачання товарів членам. 
Крім того, кооперативні банки Німеччи-
ни здійснюють активну благодійницьку 
діяльність. У середньому кожен банк ви-

трачає близько 5% від прибутку на бла-
гочинні цілі, підтримку культури та спо-
рту [18, c. 18].  

Слід відзначити, що у зв’язку з пос-
тійно зростаючою конкуренцією на рин-
ку банківських послуг кількість регіона-
льних кооперативних банків у Німеччині 
(як і в інших країнах) поступово зменшу-
ється у зв’язку з їх злиттям для підви-
щення конкурентоспроможності. Після 
Другої світової війни регіональних бан-
ків у Німеччині налічувалось близько 60, 
у 80-х роках – їх уже було 8, у 90-х − 3 
(SGZ-Bank у Франкфурті, WGZ-Bank у 
Дюссельдорфі та GZB-Bank у Штутгар-
ті), а зараз – 1 (WGZ-Bank). Однак дана 
тенденція не свідчить про неважливість 
регіональних кооперативних банків. На-
впаки, якраз завдяки їм німецька коопе-
ративна система набула існуючої міцнос-
ті та фінансової потужності. Регіональні 
кооперативні банки відіграли надзвичай-
но важливу роль у становленні системи 
кооперативного кредиту. У Німеччині (на 
відміну від інших країн – і в цьому також 
особливість німецької системи) вони ви-
конали свою історичну місію − зміцнення 
капіталізації низових кредитних коопера-
тивів і перетворення їх на самостійні по-
тужні фінансові установи, для яких фі-
нансові кооперативні структури регіона-
льного рівня перестали бути життєво ва-
жливими [18, c. 19]. 

Дуже відомою у світі є також авст-
рійська банківська група Райффайзен, яка 
є найбільшою кооперативною банківсь-
кою групою Австрії на чолі з централь-
ним банком Raiffeisen Zentralbank Austria 
AG (RZB-Austria), що є одним із лідерів у 
Європі. Уся Австрійська Райффайзенів-
ська Група (RZB-Group) представляє 
найбільшу банківську мережу країни і 
надає 25% банківських послуг в Австрії, 
маючи 2350 офісів і 22 тис. працівників. 
RZB-Group має понад 12 тис. найманих 
працівників, понад 550 банківських від-
ділень [17]. Група складається з трьох 
рівнів: 
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1. Понад 700 місцевих Райффайзе-
нбанків із 2350 філіями; 

2. 8 регіональних Райффайзен Лан-
десбанків. 

3. Центральний банк – RZB-Austria. 
Особливістю системи народних ба-

нків, які разом із групою райффайзенбан-
ків посідають чільне місце у банківсько-
му секторі Австрії, є її децентралізоване 
функціонування. Провідною фінансовою 
установою народних банків Австрії 
є Volksbank AG. За організаційно-право-
вою формою це акціонерне товариство, 
контрольний пакет акцій якого належить 
58 австрійським регіональним народним 
банкам. До австрійської Volksbank 
Gruppe на початку 2009 р. входило 63 
місцевих народних банки із 545 предста-
вництвами. Система обслуговує фінансо-
ві потреби 525 тис. членів. У народних 
банках Австрії працює 5041 співробіт-
ник.  

Кооперативні організації Австрії ві-
діграли вагому роль у процесі трансфор-
мації та розвитку кооперативних банків у 
країнах Центральної та Східної Європи. 
Зокрема, це стосується співпраці у сфері 
фінансування виробничої та ремісничої 
сфер, будівництва об’єктів готельного 
бізнесу, надання лізингових та консалтин-
гових послуг, трансформації кооператив-
них банківських систем Чехії, Словаччи-
ни, Угорщини, Польщі та Словенії та 
сприяння їх вступу в Міжнародне 
об’єднання народних банків [19]. 

Потужною в Європі також є систе-
ма кооперативних банків Італії, предста-
влена двома групами − Banche Popolari 
(BPs) і Banche di Credito Cooperativo 
(BCCs). Ці дві системи кооперативних 
банків мають більш децентралізований 
характер, ніж подібні системи інших кра-
їнах Західної Європи. Так, Національна 
асоціація Banche Popolari, будучи пред-
ставницькою організацією, існує перева-
жно для забезпечення ефективного фун-
кціонування платіжних систем. Щодо 
Banche di Credito Cooperativo, то слід за-

значити, що при цілковитій автономності 
вона має більш сформовану систему. На 
регіональному рівні BCCs об’єднані у 15 
федерацій, які, у свою чергу, є членами 
національного фінансового об’єднання – 
Federcasse.  

За останні десять років у результаті 
швидкого розвитку інформаційних і бан-
ківських технологій, а також суттєвих 
змін у попиті на фінансові послуги у ко-
оперативному банківському секторі Італії 
відбулися суттєві зміни. Так, злиття 
окремих банківських установ призвело 
до зменшення їх кількості та разом з тим 
до значного збільшення банків «серед-
нього розміру». При цьому значно роз-
ширилася мережа філій і відділень, що 
загострило міжбанківську конкуренцію 
на місцевих фінансових ринках. Це під-
штовхнуло і комерційні, і кооперативні 
банки до освоєння міжнародних ринків 
фінансових послуг. А ще більш активним 
цей процес став із розширенням кордонів 
ЄС. Вихід на зарубіжні фінансові ринки 
приніс кооперативним банкам стрімке 
зростання. Останнє стосується передусім 
Вanche popolari. За короткий період цей 
провідний італійський кооперативний 
банк зміг приєднати до себе ощадні бан-
ки, дрібні місцеві комерційні банки  
(більшість з яких були компаніями з об-
меженою відповідальністю), спеціалізо-
вані та кооперативні банки (Вanche di 
credito cooperativo). У результаті цього 
утворилися цілі банківські групи. У бі-
льшості випадків відбулися суттєві зміни 
й у структурі власності, а також зміцнен-
ня позицій banche popolari. Частка цієї 
кооперативної банківської групи на фі-
нансовому ринку за останні десять років 
збільшилася з 16,8 до 21,1%. Зараз вона 
охопила 27,3% населення країни. Коопе-
ративні банки Італії на початок 2009 р. 
мали вже 13422 місцевих відділення [20, 
c. 2-3]. 

У Нідерландах знаходиться всесвіт-
ньо відома система кооперативних банків 
RABOBANK. Охопивши майже 40% ри-
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нку депозитних вкладів Нідерландів, во-
на на 90% забезпечує потреби сільського 
сектору країни у кредитних ресурсах. У 
2003 р. цією кооперативною банківською 
системою було надано 24,2 млрд євро 
кредитів. Загальна кількість клієнтів 
складає 9 млн. Із цієї кількості 1,3 млн є її 
членами. Кількість працівників − близько 
27 тис. [17]. Система даних кооператив-
них банків за кількістю низових коопера-
тивних установ та відділень перевищує 
всі разом узяті голландські комерційні 
банки.  

Основу кооперативної банківської 
групи становлять 288 автономних місце-
вих банків, у власності яких перебувають 
національний кооперативний RABO-
BANK, банк RABOBANK-International 
(банківські послуги корпоративному та 
приватному сектору, інвестиційні послу-
ги) та ряд спеціалізованих установ. 

Національний RABOBANK надає 
консультативну підтримку місцевим Ра-
бобанкам, допомагає регулювати ліквід-
ність та розміщувати тимчасово вільні 
кошти, здійснює нагляд за платоспромо-
жністю. Місцеві Рабобанки є незалежни-
ми кооперативними банками, які мають 
на меті забезпечення фінансових послуг 
підприємствам та населенню на місцево-
му рівні. За часткою ринку, яку він за-
ймає, система є найбільшим банком у 
Нідерландах та посідає 35 місце серед 
100 найбільших банків світу, маючи бли-
зько 3 тис. відділень (у тому числі 222 
зарубіжних офіси у 34 країнах світу) [17].  

Дотримання кооперативної струк-
тури та принципів діяльності дозволили 
кооперативній системі RABOBANK до-
сягти вражаючих показників надійності. 
Про надійність і стабільність RABO-
BANK свідчить рейтингова оцінка ААА, 
надана провідними рейтинговими агент-
ствами, а також той факт, що RABO-
BANK був названий журналом «Глобал 
Фінанс» одним із 5 найнадійніших банків 
світу у 2001-2003 рр. Багато рейтингових 
агенцій називають RABOBANK найміц-

нішим і найбільш кредитоспроможним із 
недержавних банків світу. 

Особливістю системи кредитної ко-
операції Франції є паралельне існування 
трьох потужних національних систем 
кооперативних банків − Credit Agricole, 
Credit Mutuel та Banque Populaires. Крім 
цього, законом від 25 червня 1999 р. фра-
нцузькі ощадні каси (Caisses depargne) 
були трансформовані в систему коопера-
тивних банків, які, на думку французьких 
законодавців, є більш прогресивною фо-
рмою фінансової установи.  

Кооперативна банківська група 
Креді Агріколь (Credit Agricole) обслуго-
вує дві третини французького аграрного 
сектору і за розміром капіталу є найбіль-
шим банком у французькій банківській 
системі та одним із найбільших банків в 
Європі. Креді Агріколь є кооперативним 
об’єднанням (групою) з трирівневою 
структурою: 2629 місцевих кооператив-
них банків (кас) є основними учасниками 
43 регіональних банків, які, у свою чергу, 
володіють 90% капіталу Національної 
Каси Креді Агріколь (НККА) та сервіс-
ною інфраструктурою системи [17]. 

Сьогодні Креді Агріколь відіграє 
визначальну роль на ринках невеликих 
кредитів Франції, обслуговуючи 15,5 млн 
клієнтів через свою величезну мережу. 
Креді Агріколь спочатку був перш за все 
фінансовою організацією французьких 
сільгоспвиробників, але згодом розширив 
свою діяльність на домогосподарства, 
дрібний бізнес у сфері обслуговування, 
компанії та місцеві органи влади. Крім 
традиційних банківських послуг, Креді 
Агріколь пропонує своїм клієнтам широ-
ке коло фінансових послуг, що надаються 
його інфраструктурними спеціалізовани-
ми установами. Креді Агріколь має міцні 
позиції на ринках капіталів та міжнарод-
них розрахунків завдяки мережі з 150 
представництв у 60 країнах. Він розши-
рює свою присутність на перспективних 
внутрішніх і міжнародних ринках управ-
ління активами.  
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Кооперативні банки Польщі віді-
грають значну роль у забезпеченні кре-
дитними ресурсами підприємств у сфері 
АПК. Кооперативні банки почали функ-
ціонувати у 1861 р. На початку ринкових 
відносин нараховувалося 1660 коопера-
тивних банків, розташованих у сільській 
місцевості. Банк харчової промисловості 
(Bank Gospodarki Zywnosciowej) обслуго-
вував в основному сільське господарство, 
він був трансформований у Національний 
банк кооперативної системи. 

Польська кооперативна система 
складається з трьох рівнів: центральний 
банк кредитних союзів (BGZ), 9 регіона-
льних і 1200 локальних кооперативних 
банків. Крім того, паралельно існують 
три кооперативних банки без участі BGZ. 
У країні створено Фонд банківських га-
рантій і Статутний фонд для підприємств 
середнього і малого бізнесу. 

Кооперативні банки в Польщі істо-
рично розвивалися як банки для забезпе-
чення банківськими послугами сільських 
територій, отже, їх основними клієнтами 
були фермери та члени сільської грома-
ди. В умовах підвищення конкуренції з 
боку комерційних банків, а також унаслі-
док змін у сільському господарстві від-
булася певна переорієнтація кооператив-
них банків на досягнення власного еко-
номічного результату замість забезпе-
чення інтересів членів кооперативних 
банків. На сьогодні кооперативні банки в 
Польщі діють як універсальні банки, але 
зберігається чітка орієнтація на обслуго-
вування сільського господарства та сіль-
ських територій [10].  

Кредитній кооперації належить 
провідна роль у кредитуванні сільського-
сподарських виробників у країнах Євро-
пи. У Фінляндії частка кооперативних 
банків у кредитуванні сільського госпо-
дарства складає 58%, у Нідерландах – 90, 
Японії – 80, Франції – 75, Австрії – 65, 
Португалії – понад 60, Бельгії – 50, Шве-
ції – 45, Іспанії – 30% [20].  

Таким чином, досвід розвинених 
країн Європи підтверджує, що наявність 
кооперативних банків та їх продуктивна 
діяльність стали дієвим інструментом 
відновлення соціально-економічного роз-
витку. Незаперечним також є той факт, 
що дані фінансові інститути здатні ефек-
тивно функціонувати не тільки в межах 
конкретної держави, але і володіти поту-
жною мережею на територіях інших 
держав і бути одними з найбільших бан-
ків світу. Кооперативні банки користу-
ються високим рівнем довіри з боку на-
селення, а також займають значну частку 
на ринку фінансових послуг. Дані уста-
нови функціонують як універсальні, але 
спостерігається їх орієнтація на обслуго-
вування сільського господарства, фер-
мерства та сільських територій. 

Значення кредитної кооперації в за-
безпеченні стабільності національних 
економік і банківських систем суттєво 
зростає в умовах глобальної фінансово-
економічної кризи, про що свідчать мате-
ріали звіту МВФ «Кооперативні банки і 
фінансова стабільність». У результаті 
дослідження встановлені суттєві перева-
ги кредитно-кооперативного фінансового 
сектору провідних західноєвропейських 
держав в умовах кризових явищ у світо-
вій економіці. Головні з них – менша ри-
зикованість та більша стабільність порів-
няно з комерційними банками через ви-
сокий рівень капіталізації та стійкості 
ресурсної бази. До цих параметрів можна 
віднести й такі: розгалуженість системи, 
що дозволяє оптимізувати фінансові по-
токи, ефективно розподілити ризики, 
скоротити витрати, оптимізувати спектр 
банківських операцій, максимально захи-
стити кооперативну інфраструктуру від 
небажаних впливів зовнішнього середо-
вища; стійка система рефінансування 
(завдяки автономності); захищеність сис-
теми кооперативних банків від ефекту 
«доміно» завдяки сконцентрованій на 
другому рівні інформації про реальний 
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фінансовий стан місцевих кооперативних 
банків [7, c. 32].  

За інформацією рейтингового аге-
нтства Standard & Poor’s (S&P), за минулі 
75 років жоден кооперативний банк не 
був оголошений банкрутом. Німецька 
система кооперативних банків практично 
безболісно пережила фінансову кризу 
2008-2009 рр. Маючи надлишкову лікві-
дність, німецька система кооперативних 
банків частково виступала стабілізатором 
усієї банківської системи Німеччини. 
Дослідження, здійснені у 2009 р. Бундес-
банком Німеччини, показали, що у ко-
оперативних банків ризик банкрутства 
менший, ніж у банків з акціонерною фо-
рмою власності. Це підтверджує більш 
ранні висновки експертів МВФ (2007 р.), 
що кооперативні банки є стабільнішими, 
ніж акціонерні. Одна з причин цього 
явища за версією журналу «Економіст» 
полягає саме у формі власності та струк-
турі управління кооперативних банків 
[1]. 

У сучасній світовій практиці функ-
ціонування виділяють характерні риси, 
притаманні кооперативним банкам, до 
яких належать [5, c.144]: 

достатній рівень капіталізації та фі-
нансової стійкості; 

специфіка побудови бізнес-моделі, 
яка полягає у формуванні власності за 
рахунок членських внесків учасників 
банку і є менш чутливою до коливань в 
економіці; 

сформованість антициклічної пове-
дінки і внутрішніх схем гарантування 
вкладів; 

відлагодженість механізму контро-
лю (за принципом «знизу-вгору»); 

демократизм менеджменту, який 
базується на активній участі їх членів у 
прийнятті управлінських рішень.  

Крім того, стійкий розвиток коопе-
ративних банків обумовлюють такі фак-
тори [29, c. 93]: 

1) клієнтами кооперативних банків 
є передусім їх власники-пайовики. Від-

носини з пайовиками і клієнтами базу-
ються на багатолітній стабільності та 
надійності, яка зумовлена також іншими 
аспектами організації кооперативної мо-
делі банківського бізнесу, що забезпечує 
акумуляцію значного масиву внесків  
дрібних інвесторів і постійність клієнтсь-
кої бази; 

2) кооперативні банки спеціалізу-
ються в першу чергу на кредитуванні 
малого й середнього бізнесу своїх пайо-
виків і їх споживчих потреб, незначні 
обсяги наданих кредитів знижують ризи-
ки, що особливо відчутно в умовах фі-
нансової нестабільності. Також кредитні 
кооперативи як організації фінансової 
взаємодопомоги не націлені на отриман-
ня надприбутків й уникають ризикових 
стратегій; 

3) структура управління коопера-
тивних банків підпорядковується систем-
ній ієрархічній координації в мережі на 
чолі з центральною інституцією, перева-
жно у формі центрального кооперативно-
го банку чи національної асоціації коопе-
ративних банків і спілок. Центральна 
інституція має певну автономію у рефі-
нансуванні, регулює ліквідність банків 
системи, перерозподіляючи надлишкові 
кошти між ними та розміщує їх на фінан-
сових ринках; 

4) важливим аспектом побудови 
системи управління кооперативних бан-
ків є принцип «одна особа – один голос», 
що забезпечує пріоритетну участь усіх 
пайовиків в управлінні банком незалежно 
від їх статусу та унеможливлює фінансо-
ві махінації, рейдерські напади тощо.  

В умовах сучасного розвитку Укра-
їни серед науковців, банкірів та аграрни-
ків усе частіше виникають питання щодо 
доцільності створення кооперативних 
банків на території нашої держави. Зок-
рема, президент громадської організації 
«Фінансова грамота України» М. Стре-
льніков стверджує, що «...підприємці 
втомилися вже мати справу з олігархіч-
ними банками… варто створити коопера-
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тивні фінустанови, які працюватимуть 
чесно зі своїми клієнтами і надаватимуть 
позики під невисокі відсотки, та й депо-
зитні гроші бізнесменів нікуди із таких 
банків не подінуться…» [21]. 

Голова комітету з інформаційної 
політики та взаємодії зі ЗМІ Українсько-
го кредитно-банківського союзу О. Нові-
кова підкреслює, що «…створення ко-
оперативних банків − хороша ідея. І нам 
це доводить досвід життєдіяльності тако-
го велетня із Австрії, як Райффайзен 
банк. Більше того, користуватися послу-
гами таких банків можуть і фізичні осо-
би…» [21]. 

Голова агропромислової корпорації 
«Сварог Вест Груп» А. Гордійчук зазна-
чає, що «…розвивати потужний коопера-
тивний рух без надійних фінансових ін-
струментів, зокрема окремого кооперати-
вного банку, – нелогічно і неправильно. 
Це треба робити паралельно зі створен-
ням банку, а його акціонери мають бути 
членами кооперативу. Цей рух з його 
появою краще розвиватиметься. Так у 
всьому світі… Зараз ми активно говори-
мо з інвесторами та законодавцями, бо 
такої форми, як кооператив, наразі немає 
на законодавчому рівні. Про це треба 
говорити з регуляторами та Нацбан-
ком…» [23]. 

У травні 2016 р. на базі Національ-
ного університету біоресурсів і природо-
користування України за підтримки уря-
ду Канади, Спілки дорадчих служб Укра-
їни, Дніпропетровської сільськогоспо-
дарської консультаційної служби була 
проведена міжнародна науково-практич-
на конференція «Розвиток кооперативно-
го руху в Україні», покликана розглянути 
вкрай актуальний сьогодні розвиток кор-
поративної ідеї в нашій державі, що без 
перебільшення є питанням виживання 
села та розвитку сільських територій. 

У вересні 2016 р. Національною 
Асамблеєю України був проведений кру-
глий стіл на тему «Система кооператив-
них банків – майбутнє України?», на 

якому розглядались доцільність, можли-
вості та проблеми створення і функціо-
нування таких установ для фінансування 
малого й середнього бізнесу, а також фі-
зичних осіб-підприємців нашої держави 
[22]. 

В.Ю. Марчук [4] зазначає, що ко-
оперативний сектор України, представ-
лений лише кредитними спілками (589 
установ на кінець 2015 р.), потребує кар-
динальних змін, оскільки в ньому на сьо-
годні існує велика кількість проблем фі-
нансового, організаційного, системного 
та законодавчого характеру.  

Слід зазначити, що формування но-
вої банківської системи України було 
закладено створенням перших коопера-
тивних комерційних банків на підставі 
Закону СРСР «Про кооперацію» (1988 
р.). Зокрема, перший кооперативний банк 
«Таврія» було зареєстровано в листопаді 
1988 р., а перший комерційний банк – 
«Український інноваційний банк» було 
засновано в січні 1989 р. Уже у 1990 р. 
було зареєстровано 8 кооперативних бан-
ків. Але з часом кооперативні банки були 
закриті й зараз повністю відсутні у складі 
національного банківського сектору.  

З цього приводу В.В. Гончаренко 
[2, c. 211] зазначає, що за 20-річну істо-
рію незалежності в Україні не було ство-
рено жодного кооперативного банку, що 
робить національну економіку та банків-
ську систему надзвичайно вразливими до 
внутрішніх і зовнішніх фінансових шо-
ків. Причиною цього стало нерозуміння 
місця і ролі кооперативних банків у наці-
ональній економіці з боку НБУ та полі-
тиків, яке проявилось у недосконалості 
законодавчого регулювання створення і 
діяльності кооперативних банків. 

В Україні можливість створення 
кооперативних банків має таку законода-
вчу базу: Господарський Кодекс України, 
Закон України «Про банки і банківську 
діяльність» [24], Закон України «Про 
кредитні спілки» [25], Концепція розвит-
ку системи кредитної кооперації [26]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2908-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2908-14
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Проте останній документ було ухвалено 
ще в липні 2006 р. 

Ст. 8 Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» [5] передбачено 

порядок створення кооперативних бан-

ків. Зокрема, встановлено, що кооперати-

вні банки створюються за принципом 

територіальності й поділяються на місце-

ві та центральний кооперативні банки. 

Мінімальна кількість учасників місцево-

го (у межах області) кооперативного бан-

ку має бути не менше 50 чол. Учасника-

ми центрального кооперативного банку є 

місцеві кооперативні банки. 

До функцій центрального коопера-

тивного банку належать централізація та 

перерозподіл ресурсів, акумульованих 

місцевими кооперативними банками, а 

також здійснення контролю за діяльністю 

кооперативних банків регіонального рів-

ня. 

Органами управління кооператив-

них банків є загальні збори учасників 

(пайовиків), рада банку та правління бан-

ку. Орган контролю − ревізійна комісія 

банку. Органи управління та контролю 

кооперативного банку створюються та 

здійснюють свої повноваження відповід-

но до Закону України «Про банки і бан-

ківську діяльність» [5]. 

Статутний капітал кооперативного 

банку поділяється на паї. Рівень мініма-

льного розміру статутного капіталу ко-

оперативного банку встановлюється На-

ціональним банком України. Кожний 

учасник кооперативного банку незалеж-

но від розміру своєї участі в капіталі бан-

ку (паю) має право одного голосу. При-

бутки або збитки кооперативного банку 

за результатами фінансового року розпо-

діляються між учасниками пропорційно 

розміру їх паю. 

З метою розвитку кооперативного 

руху в Україні неодноразово зверталась 

увага на необхідність активізації проце-

сів розвитку кредитних спілок і коопера-

тивних банків. Зокрема, ще в 2000 р. було 

прийнято Указ Президента України «Про 

заходи щодо розвитку кооперативного 

руху та посилення його ролі в реформу-

ванні економіки України на ринкових 

засадах» [27], який ставив перед Кабіне-

том Міністрів України, місцевими дер-

жавними адміністраціями завдання щодо 

підтримки розвитку кооперативного ру-

ху. 

У 2008 р. Кабміном був розробле-

ний і поданий проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодав-

чих актів України з питань діяльності 

системи кредитної кооперації”, який в 

грудні цього ж року було прийнято за 

основу Верховною Радою України [28]. 

Даним проектом закону передбачався 

перелік функцій, повноваження та поря-

док діяльності кооперативних банків, 

проте до цього часу він не ухвалений.  

Важливим питанням, яке потребує 

нормативно-правового регулювання, є 

модель національної системи кооперати-

вних банків. З цього приводу погоджує-

мося з вітчизняними дослідниками [4; 7; 

30], які вважають, що вона має бути по-

будована за принципом «знизу-вгору» і 

складатися з трьох рівнів, кожен з яких 

повинен мати відповідні функції. Пер-

шим, місцевим, рівнем кредитної коопе-

ративної системи мають стати місцеві 

кооперативні банки, які надаватимуть 

своїм членам ощадно-кредитні послуги, а 

при внесенні відповідних змін до законо-

давства і здійснюватимуть розрахунки, 

надаватимуть інші фінансові та нефінан-

сові послуги, надаватимуть послуги ма-

лим підприємствам, фермерським госпо-

дарствам та іншим дрібним сільськогос-

подарським виробникам. Вартий уваги і 

той факт, що на сьогодні лише незначна 

частина кредитних спілок може залучати 

кошти на депозитні рахунки, оскільки 

для цього потрібно мати ліцензію на 

здійснення діяльності із залучення внес-

ків (вкладів) членів кредитної спілки на 

депозитні рахунки. Цим конкуренто-
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спроможність й ефективність діяльності 

кооперативних установ значно поступа-

ються іншим фінансовим установам, зок-

рема банкам. Тому місцеві кооперативні 

банки повинні надавати послуги щодо 

кредитування та залучення коштів на 

депозитні рахунки на тих самих умовах, 

що і комерційні банки. 

Другий, регіональний, рівень ко-

оперативної системи мають сформувати 

обласні (регіональні) кооперативні банки, 

що створюються для забезпечення більш 

ефективного функціонування місцевих 

кооперативних банків і перебувають у їх 

власності. Головним завданням цих орга-

нізацій має стати підтримка установ 

першого рівня додатковими послугами 

(підтримка ліквідності, розробка нових 

фінансових продуктів, внутрішні плате-

жі, забезпечення розрахункових, валют-

них та інвестиційних операцій то-

що). Третій, національний, рівень стано-

вить центральний кооперативний банк, 

який логічно завершує побудову повно-

цінної кооперативної системи. Ця уста-

нова має бути заснована установами дру-

гого (регіонального) рівня для забезпе-

чення їх додатковими фінансовими пос-

лугами (вихід на міжнародний банківсь-

кий ринок капіталів, міжнародні платежі, 

діяльність на валютному і фондовому 

ринках, лізинг, факторинг, страхування 

тощо). Отже, центральний кооператив-

ний банк поєднає всі кооперативні банки 

в єдину систему, надасть їм переваги ве-

ликого системного банку без втрати не-

залежності й автономності [4; 7; 30]. 

З урахуванням специфіки діяльнос-

ті кооперативних банків найбільш при-

вабливими сегментами національної еко-

номіки для їх функціонування можуть 

стати [6]: 

1) сільське господарство – насам-

перед підтримка класу дрібних фермерів, 

який на сьогодні лише формується в кра-

їні, особливо забезпечення фінансовими 

ресурсами молодих сімей, що займають-

ся фермерською діяльністю (тваринницт-

вом, рослинництвом, вирощуванням ово-

чів) і залишаються працювати та жити у 

сільській місцевості; 

2) переробна промисловість – під-

тримка дрібних підприємців, що займа-

ються переробкою сільськогосподарсь-

кою продукції як у містах, так і в селах з 

метою продажу її в регіоні виробництва 

(дрібні пекарні, м’ясопереробні цехи, 

кондитерські міні-фабрики); 

3) торгівля – підтримка дрібних то-

рговців, що забезпечують мешканців від-

повідної території необхідними промис-

ловими та споживчими товарами; 

4) сфера побутового обслуговуван-

ня – забезпечення фінансовими ресурса-

ми підприємців, що надають побутові 

послуги населенню; 

5) туризм – підтримка підприємців, 

що надають туристичні послуги внутріш-

нього туризму в країні та займаються 

зеленим туризмом (зростання зон зелено-

го туризму в регіонах); 

6) ремесло – забезпечення фінансо-

вими ресурсами ремісничих майстерень 

певної території. 

Висновки. Досвід європейських кра-

їн підтверджує доцільність створення 

кооперативних банків в Україні. Завдан-

ня формування вітчизняної системи ко-

оперативних банків, у першу чергу, 

пов’язане із забезпеченням належної фі-

нансово-кредитної підтримки малого біз-

несу, у тому числі промислового, і аграр-

ної галузі та визначається необхідністю 

концентрації фінансових ресурсів і їх 

подальшого перерозподілу з метою пов-

нішого забезпечення потреб суб’єктів 

малого підприємництва взагалі та агро-

промислового комплексу зокрема; фінан-

сування інвестиційних проектів, спрямо-

ваних на стимулювання розвитку регіо-

нальної економіки; фінансово-кредитно-

го обслуговування населення сільських 

територій. 
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Функціонування кооперативних ба-
нків має свої особливості: 1) кооператив-
ні банки створюються на засадах коопе-
рації шляхом внесків (майнових і грошо-
вих) його засновників не для отримання 
прибутку, а з метою взаємодопомоги сво-
їм членам; 2) створення кооперативного 
банку гарантує рівний та вільний доступ 
до кредитних ресурсів своїм членам; 
3) заснування кооперативного банку до-
зволить його учасникам сформувати еко-
номічно вигідні кредитні ставки і тарифи 
на послуги на рівні, що не перевищува-
тиме рівень тарифів на такі самі послуги 
в інших банках, у результаті чого банків-
ські кредити й обслуговування в цілому 
будуть дешевшими. 

Створення системи кооперативних 
банків дозволить зосередити грошові ре-
сурси малого бізнесу та сільського насе-
лення, цільове державне фінансування, 
кредити, отримані від комерційних бан-
ків, що дасть змогу ефективніше управля-
ти коштами й ураховувати потреби галу-
зей. Наслідком цього стане раціональне 
фінансування малого підприємництва й 
оперативне реагування на його потреби, а 
також здешевлення кредитів для сільгос-
пвиробників і стимулювання розвитку 
агропромислового комплексу загалом. 

На даному етапі розвитку вітчизня-
ної банківської системи створення коо-
перативних банків є доцільним, але неле-
гким завданням. Головні проблеми поля-
гають у відсутності досвіду функціону-
вання таких фінансових установ за період 
незалежності нашої держави, складною 
та своєрідною процедурою їх створення, 
відсутністю нормативних і законодавчих 
норм регулювання діяльності коопера-
тивних банків в Україні, що враховува- 
ли б специфіку діяльності цих установ. 
Саме в розв’язанні окреслених питань 
полягають перспективи подальших дос-
ліджень щодо проблематики створення 
та функціонування кооперативних банків 
у складі національного банківського сек-
тору.  
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of financial institutions and their importance for economic development have been consid-
ered. The article deals with the peculiarities of development and operation of the cooperative 
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banks of developed countries: Germany, France, Italy, Austria, Netherlands, and Poland. The 
specific character of the functioning of these banking institutions and their place within the 
banking system of the corresponding countries has been determined. The article focuses on 
the cooperative banks in Germany that is the homeland of the credit cooperation in Europe. 
Traditional operations of the cooperative banks of the above mentioned country as well as 
their charitable activity have been described.  The tendency to the merging of the regional 
cooperative banks of Germany is of a special interest. Owing to this fact the cooperative sys-
tem of the country has acquired current power and financial strength. The functioning of Aus-
trian banking group “Raiffeisen” that is the biggest cooperative banking group of Austria has 
been analyzed. An accent is made on the development of the system of cooperative banks of 
Italy that includes two groups –  Banche Popolari і Banche di Credito Cooperativo. The au-
thors emphasize the key role of cooperative banks for the development of the agrarian sector 
of such countries as France and the Netherlands.  

On the basis of the study of the experience of developed European countries concerning 
the formation of cooperative banking sector the main lines of development of cooperative 
banks in Ukraine have been suggested. The expediency of creation of cooperative banks in 
our country has been substantiated. The attention is focused on the problems of legislative and 
organizational nature regarding the operation of such financial institutions in Ukraine. A 
three-tier model of national cooperative bank system has been suggested. It should be based 
on a "bottom-up" principle and consist of three levels, each of which must perform the rele-
vant function. The first level of credit cooperative system should be represented by local co-
operative banks. The second level should be formed by regional cooperative banks. At the 
third, national level, should be the central cooperative bank, which logically completes the 
construction of a full-fledged cooperative system. The result of the activity of these institu-
tions should be a rational financing of small businesses and a rapid response to their needs, as 
well as the reduction of loan costs to farmers and the promotion of agriculture in general. 

Keywords: cooperative banks, peculiarities of cooperative banks, problems of creation, 
model of cooperative bank system, local cooperative banks, central cooperative bank. 
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