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Постановка проблеми.  Ідея  кредитної  коопе-
рації  отримала  популярність  в  країнах  Європи  в 
середині XIX століття. Цей період характеризувався 
погіршенням життя населення,  існування проблем 
у  капіталістичному  способі  виробництва.  Вироб-
ництво потребувало фінансових коштів, потрібних 
для задоволення суспільних необхідностей та при-
скореного  розвитку.  Дрібне  підприємництво  зали-
шалося  недофінансованим,  оскільки  банківські 
установи орієнтувалися на крупний бізнес. Подібна 
ситуація відбувається сьогодні і в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Організацію діяльності національної системи кре-
дитної  кооперації  в  своїх  роботах  досліджували 
такі  вітчизняні  науковці  та  практики  як:  В.  Гон-
чаренко,  С.  Леонов,  А.  Пожар  та  А.  Стадник, 
М.  Чижевська  та  іншими  вітчизняними  дослідни-
ками-теоретиками і практиками.

УДК 334.7.01

Довганюк В.М.
аспірант 
Національна академія управління

УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ КРЕДИТНОЇ КООПЕРАЦІЇ:  
ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ
UKRAINIAN MODEL CREDIT COOPERATIVES:  
STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT

У статті досліджено історію формування 
та розвитку системи кредитної кооперації 
Україні. Виявлено,що перші прояви організа-
ції фінансової взаємодопомоги та економіч-
ного захисту населення на теренах нашої 
країни з'явилися у 60-х роках ХІХ сторіччя. 
В дорадянській Україні кооперативний рух 
набув широкого розповсюдження. Проте, 
із встановленням режиму радянської влади 
кооперативний рух в Україні почав підпоряд-
ковуватися державним органам та посту-
пово ліквідовувався. Проголошення Україною 
незалежності стало поштовхом до пози-
тивних змін у вітчизняному кооперативному 
русі. Нині в Україні зареєстровано понад 700 
кредитних установ. У результаті інфра-
структура фінансового ринку розширилася, 
а гроші обертаються, а члени кредитних 
спілок отримують дивіденди. Впевнені, що 
проведений ретроспективний аналіз фор-
мування та розвитку системи кредитної 
кооперації в Україні спонукатиме до пошуків 
нової моделі кредитної кооперації, що сприя-
тиме розвитку національної економіки.
Ключові слова: система кредитної 
кооперації, державне регулювання та 
нагляд, стратегія розвитку, механізм 
функціонування.

В статье исследована история форми-
рования и развития системы кредитной 
кооперации Украины. Выявлено, что пер-
вые проявления организации финансовой 
взаимопомощи и экономической защиты 
населения в нашей стране появились в 60-х 
годах XIX века. В досоветской Украины коо-
перативное движение получило широкое 
распространение. Однако, с установлением 
режима советской власти кооперативное 
движение в Украине начал подчиняться 
государственным органам и постепенно 
ликвидировалось. Провозглашение Украи-
ной независимости стало толчком к пози-

тивным изменениям в отечественном коо-
перативном движении. Сейчас в Украине 
зарегистрировано более 700 кредитных 
учреждений. В результате инфраструк-
тура финансового рынка расширилась, 
деньги вращаются, а члены кредитных 
союзов получают дивиденды. Уверены, что 
проведенный ретроспективный анализ 
формирования и развития системы кредит-
ной кооперации в Украине побуждает к поис-
кам новой модели кредитной кооперации, а 
также будет способствовать развитию 
национальной экономики.
Ключевые слова: система кредитной коо-
перации, государственное регулирование 
и надзор, стратегия развития, механизм 
функционирования.

The article examines the history of the forma-
tion and development of credit cooperation іn 
Ukraine. Revealed that the first signs of financial 
cooperation and economic protection of the pop-
ulation in our country appeared in the 60 years 
of the nineteenth century. In presoviet Ukraine 
cooperative movement became widespread. 
However, with the establishment of Soviet power 
mode of the cooperative movement in Ukraine 
to submit to public authorities and gradually liq-
uidated. Ukraine's independence was the impe-
tus for positive change in the national coopera-
tive movement. Today in Ukraine registered 700 
credit institutions. As a result of the financial mar-
ket infrastructure has expanded, and the money 
circulating, and members of credit unions receive 
dividends. After that conducted a retrospec-
tive analysis of formation and development of 
credit cooperatives in Ukraine will encourage the 
search for a new model of credit cooperation to 
facilitate the development of national economy.
Key words: system of credit cooperation, reg-
ulation and supervision, strategy development, 
operation mechanism.

Невирішена раніше частина загальної про-
блеми  полягає в  тому, що ретроспективний ана-
ліз  формування  та  розвитку  системи  кредитної 
кооперації в Україні спонукатиме до пошуків нової 
моделі кредитної кооперації, що сприятиме розви-
тку національної економіки.

Формулювання цілей статті. Основна  ціль 
статті полягає в узагальненні етапів формування та 
розвитку системи кредитної кооперації в Україні.

Виклад основного матеріалу. Поняття «коо-
перація»  в  перекладі  з  (co-operation)  означає 
«спільна діяльність». У широкому розумінні термін 
«кооперація» означає об'єднання спільних зусиль 
окремих  людей  або  груп  людей  для  досягнення 
визначеної мети. У більш вузькому розумінні тер-
мін  «кооперація»  використовується  для  позна-
чення певного типу соціально-економічної органі-
зації дрібних товаровиробників або споживачів.
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Основоположниками  світового  кооператив-
ного руху стали  ідеї Г. Шульце-Деміга  і Ф.В. Рай-
файзена.  Саме  їх  економічні  погляди  спонукали 
населення  заощаджувати  вільні  грошові  кошти 
в  кредитних  спілках  і  користуватись  дешевшими 
кредитами на засадах взаємодопомоги. Ця ідея – 
створення спілок взаємодопомоги – швидко поши-
рювалася у всьому світі. 

В  Україні  ж  становлення  кооперативного  руху 
відбувалося  на  рубежі  ХІХ-го  та  ХХ-го  століть. 
Однак,  такий  тип  господарської  діяльності  для 
українців не був новинкою. Перші прояви органі-
зації фінансової взаємодопомоги та економічного 
захисту населення з'явилися у 60-х роках ХІХ сто-
річчя. Найстарішими різновидами кооперативного 
руху в Україні були столярні, мулярські, ковальські, 
крамареві артілі, котрі існували ще у XVI-XVIII сто-
літтях [8, с. 105].

Засновниками сучасного українського коопера-
тивного руху були Кость Левицький, Борис Мартос, 
Кость Мацієвич, Христофор Барановський, Сергій 
Бородаєвський,  проф.  Михайло  Туган-Баранов-
ський, Юліян Павликовський та інші.

В 1864 році у Харкові було засноване перший 
вітчизняний  кооператив  за  прикладом  західноєв-
ропейської кооперації, а вже в 1869 році міщанами 
міста  Гадяч  (Полтавщина)  була  створена  перша 
кредитна спілка.

Кооперативний  рух  набув  широкого  розпо-
всюдження по Україні, зокрема в Харкові, Одесі, 
Полтаві,  Миколаєві,  Херсоні,  Чернігові,  Кате-
ринославі.  На  початок  1903  року  в  губерніях 
Лівобережжя  і  Півдня  України  функціонувало 
99 кредитних і 96 ощадно-позичкових товариств 
(таблиця 1).

Таблиця 1
Кількість кредитних кооперативів в окремих 
регіонах України станом на 1 січня 1903 року 

Губернії Кредитних 
товариств

Ощадно-позичкових 
товариств

Полтавська 21 19
Чернігівська 19 1
Харківська 5 12
Катеринослав-
ська 20 13

Херсонська 21 6
Таврійська 13 45
ВСЬОГО 99 96

На 1 січня 1905 р. товариств кредитної системи 
обох типів в України було 370 одиниць (з них кре-
дитних товариств в Україні було 150, решту стано-
вили ощадно-позичкові товариства).  Їх загальний 
оборот становив близько 12 млн. рублів, та нара-
ховувалося 1307666 членів. До 1910 року відбува-
лося зростання кредитних та ощадно-позичкових 
товариств (табл. 2).

Таблиця 2
Кількість кредитних кооперативів  

в українських губерніях станом  
на 1 січня 1910 року

Губернії Кредитних 
товариств

Ощадно-позичкових 
товариств

Волинська 160 29
Катеринослав-
ська 114 29

Київська 137 80
Подільська 89 42
Полтавська 183 50
Таврійська 126 58
Харківсь ка 145 15
Херсонська 301 52
Чернігівська 133 46
ВСЬОГО 1388 401

У  1917  році  Українська  Центральна  Рада 
ухвалила  закон,  який  створював  правову  основу 
функціонування  кооперативним утворенням. Тоді 
ж  і  відбувся Перший Український  Кооперативний 
з’їзд, організатором якого став професор М. Туган-
Барановський. Згодом такі з’їзди набули регуляр-
ності.  На  них  обговорювалися  загальні  питання, 
робочі проблеми і визначалися плани подальшого 
розвитку системи кредитної кооперації в Україні.

В той же час почали видаватися спеціалізовані 
видання:  науково-кооперативний  журнал  «Укра-
їнська  кооперація»,  півмісячник  «Кооперативна 
зоря»  та  двотижневик  «Сільський  господар»  та 
інші. В середині 1917 р. створюється Український 
Народний  Кооперативний  банк  (Українбанк), 
котрий, на той час, стає фінансовим центром укра-
їнської кооперації. В січні 1918 року було створено 
Перший  Всеукраїнський  Сільсько-Господарський 
Кооперативний  Союз  –  «Централ»,  до  основних 
завдань  котрого  належало  об’єднання  сільсько-
господарських  кооперацій  у  єдину  структуру,  а 
також надання допомоги в утворенні кооперативів 
сільськогосподарського напрямку.

Проте,  із  встановленням  режиму  радянської 
влади кооперативний рух в Україні почав підпоряд-
ковуватися державним органам. В СРСР, в період 
колективізації  сільського  господарства,  колгоспи 
трактувалися  як  «вершина»  розвитку  кооперації. 
Стара форма сільгоспкооперації була ліквідована.

В 1920 році відбувається об’єднання всіх існую-
чих кооперативних утворень та організацій в Всеу-
країнський союз споживчих кооперативних органі-
зацій (ВУКОПСПІЛКА). В 1935 році було прийняло 
рішення про перейменування в Українську спілку 
споживчих  кооперативних  організацій  (УКООП-
СПІЛКА). Згодом  і ця назва змінилася на Україн-
ська республіканська спілка споживчих товариств 
України [2, с. 96].

У 1956 році була прийнята постанова ЦК КПРС 
котра передбачала ліквідацію промислової коопе-
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рації в період до 1960 року. Таким чином, радян-
ською  владою легальними  вважалися  лише  сис-
тема:  споживчої  кооперації,  житлово-будівельна 
кооперація,  артільні  народні  промисли,  а  також 
старательські артілі з видобутку золота.

У період розпаду Радянського Союзу, а саме 26 
травня 1988 був прийнятий Закон СРСР «Про коо-
перацію в СРСР», котрий дозволив кооперативам 
займатися будь-якими не  забороненими  законом 
видами діяльності, в тому числі і торгівлею, котра 
до того часу трактувалася як спекуляція.

Однак,  до  того  часу  у  радянських  громадян 
було втрачено всі навички самоорганізації. Проте, 
кооперативний рух не загинув, а розвивався швид-
кими темпами в Західній Європі, Північній та Пів-
денній  Америці,  в  Австралії,  тобто  в  тих  країнах 
куди найбільше емігрували українці. 

Проголошення  Україною  незалежності  стало 
поштовхом до позитивних змін у вітчизняному коо-
перативному русі. В 1992 році до України прибули 
делегації від Всесвітньої ради кредитних спілок та 
Української  світової  кооперативної  ради  з  місією 
по відродженню кооперативних організацій фінан-
сової взаємодопомоги громадян. Цей день можна 
вважати  днем  відродження  кредитного  руху  в 
Україні.  Кредитні  кооперативи  почали  виникати 
в багатьох містах,  спершу у Кривому Розі,  Києві, 
Стрию.  На  той  час  діяльність  кредитних  спілок 
регулювалась  Законом  України  «Про  громадські 
об'єднання»  та  погодженим  з  Правлінням  НБУ 
«Типовим статутом кредитної спілки з питань кре-
дитування та розрахунків».

У  червні  1994  року  було  засновано  Наці-
ональну  асоціацію  кредитних  спілок  України 
(НАКСУ), до складу котрої входило 28 кредитних 
спілок  із  17  областей  України.  В  листопаді  1994 
року НАКСУ була прийнята повноправним членом 
Всесвітньої ради кредитних спілок. 

У серпні 2001 році був прийнятий Закон України 
«Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг». Згідно із цим Законом 
кредитна  спілка  могла  здійснювати:  фінансовий 
лізинг,  надання  гарантій  і  поручительства;  тор-
гівлю цінними паперами [8, с. 112].

2002 рік був ознаменований прийняттям Закону 
України  «Про  кредитні  спілки»,  котрий  визначив 

організаційні,  правові  та  економічні  засади  ство-
рення  та  функціонування  кредитних  спілок,  їх 
об'єднань,  права  та  обов'язки  членів  кредитних 
спілок та їх об'єднань.

Звичайно,  що  досвід  незалежної  України  в 
системі  кредитної  кооперації  не  такий  значний. 
У  2016  році  виповнилося  двадцять  три  роки 
функціонування  системи  кредитної  кооперації  в 
Україні. За звітними даними Нацкомфінпослуг на 
01.04.2016 р., кількість кредитних спілок в Україні 
становить 577 одиниць. [6] Учасниками кредитних 
спілок є понад 50 000 наших співвітчизників. 

Виходячи з даних таблиці 3 видно, що сучасна 
економічна  нестабільність  України  також  впли-
ває  на  стан  системи  кредитної  кооперації. 
З  2012  року  основні  показники  демонструють 
зменшення  активів,  обсягів  кредитів,  коштів  на 
депозитних  рахунках,  простроченої  заборгова-
ності за кредитами.

Нині в Україні зареєстровано понад 700 кредит-
них установ. У результаті інфраструктура фінансо-
вого ринку розширилася, а гроші – обертаються, а 
члени кредитних спілок отримують дивіденди.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже,  дослідивши  та  проаналізувавши  всі  етапи 
розвитку системи кредитної кооперації Україні ми 
дійшли  висновку, що  сама  ідея  кредитної  коопе-
рації  зазнавала  дискредитації  недалекому  май-
бутньому.  Проте,  українці  зберегли  саму  ідею 
взаємодопомоги та втілили її через кооперативне 
кредитування

Слід відмітити, що система кредитної коопера-
ції  в  Україні  характеризується  значним  потенціа-
лом  розвитку.  Обумовлено  це  тією  специфічною 
роллю, яку відіграє системи кредитної кооперації 
в  розбудові  та  розвитку  національної  економіки. 
Основним  напрямом  розвитку  національної  сис-
теми  кредитної  кооперації  у  кризових  умовах  є 
зростання  розмірів  кредитування  та  збереження 
довіри до кредитної кооперації. 
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У статті висвітлено результати дослі-
дження соціально-економічних передумов 
розвитку сімейного фермерства в Україні. 
Проаналізовано ефективність сільськогос-
подарського виробництва в діючих вітчиз-
няних формах господарювання. Визначено 
підприємницький потенціал вітчизняних 
домогосподарств та перспективи їх транс-
формації до нових ринкових форм господа-
рювання. Проведено порівняльний аналіз 
показників людського розвитку в Україні та 
інших країнах світу. Обґрунтовано перспек-
тиви розвитку сімейних форм господарю-
вання та доцільність їх державної підтримки 
на основі світового досвіду.
Ключові слова: сімейне фермерське гос-
подарство, трансформація, форма гос-
подарювання, виробничий потенціал, люд-
ський розвиток.

В статье отражены результаты иссле-
дования социально-экономических пред-
посылок развития семейного фермер-
ства в Украине. Проанализирована 
эффективность сельскохозяйственного 
производства в действующих отечествен-
ных формах хозяйствования. Определены 
предпринимательский потенциал отече-
ственных домохозяйств и перспективы их 

трансформации в новые рыночные формы 
хозяйствования. Проведен сравнительный 
анализ показателей человеческого разви-
тия в Украине и других странах мира. Обо-
снованы перспективы развития семейных 
форм хозяйствования и целесообразность 
их государственной поддержки на основе 
мирового опыта.
Ключевые слова: семейное фермерское 
хозяйство, трансформация, форма хозяй-
ствования, производственный потенциал, 
человеческое развитие.

In the article the research results of socio-
economic preconditions for the development 
of family farming in Ukraine were highlighted. 
There was defined the efficiency of agricultural 
production in the current domestic forms. An 
entrepreneurial potential of domestic households 
and the prospects for their transformation to 
new market forms were determined. There was 
made a comparative analysis of human develop-
ment in Ukraine and other countries. There were 
grounded perspectives of family farms and an 
economic feasibility of state support based on 
international experience.
Key words: family farm, transformation, form 
of management, production potential, human 
development.

Постановка проблеми.  Глобалізація  має 
певні негативні прояви в сільському господарстві, 
зокрема вона призводить до виснаження земель-
них ресурсів, зниження рівня зайнятості в сільській 
місцевості.  На  противагу  глобалізаційним  проце-
сам, сімейні фермерські господарства більш раці-

онально використовують наявні ресурси як через 
відсутність  фінансових  можливостей  широкого 
впровадження інтенсивних технологій, так і через 
спадковість  і  відповідно  територіальну  закріпле-
ність  земельних  наділів,  на  яких  вони  здійсню-
ються  господарську діяльність, оскільки деграда-


