Оцінка учасниками ІІ Міжнародного форуму результатів його роботи
Анкета містила два блоки:
І. Корисність змісту Форуму.
ІІ. Оцінка проведення Форуму.
І. Корисність змісту ІІ Міжнародного форуму
Учасників анкетування просили оцінити й прокоментувати, наскільки корисним був зміст ІІ
Міжнародного форуму.
Чи корисним був для Вас зміст Форуму?
Середня оцінка, за результатами анкетування, — 4,92 бала.
Коментарі, пропозиції та зауваження учасників заходу за відповідними темами
Сьогодення ринку кредитної кооперації. Точка зору державного регулятора. Точка зору учасників
ринку.
Відповіді учасників:
Більше контактів між регулятором та учасниками ринку.
Дуже актуальна тема.
Дуже актуальне питання для кредитної спілки.
Актуальні всі, представлені на форумі, програми та теми. Можливість вислухати та обговорити
проблеми та перспективи ринку. Заслуговує уваги точка зору Нацкомфінпослуг.
Зауважень не має.
Було зближення ринку з державним регулятором.
Усі теми Форуму актуальні. Усе всім було зрозуміло, діалог відбувся. Головне, щоб хоча б частину
міжнародного досвіду та наших побажань врахував регулятор та інші структури.
Напрямки розвитку ринку — розширення послуг кредитних спілок, запровадження системи СРО,
територіального критерію діяльності КС
Головне — регулятор змінив свою думку про кредитні спілки. А тепер все, що було сказано,
потрібно впровадити в життя.
Головне — це можливість спілкуватися обом сторонам на «нейтральній території».
Тема дуже актуальна.
Це була сама актуальна тема на форумі.
Були підняті надзвичайно актуальні для ринку кредитних спілок теми. Режим спілкування між
державним регулятором та представниками кредитної кооперації був оптимальний та змістовний.
Сподіваємось,що стане рівнозначно результативним.
Держава, кредитні спілки, споживачі фінансових послуг:баланс інтересів. Міжнародний
досвід/практичні поради.
Відповіді учасників:
Більше позитивної інформації.
Актуальна і своєчасна тема.
Актуальне питання для кредитної спілки.
Цікава та корисна інформація міжнародного досвіду ринку фінансових послуг.
Зауважень не має.
Все було збалансовано.
Все чудово, крім відношення Держави до Ринку.
Створення дворівневої системи кредитної кооперації. Досвід Німеччини. Ринок фінансових
послуг — без посередників
Незаперечно, корисно та потрібно вивчати, використовувати досвід інших країн, та будувати свою
систему. Гадаю, ВАКС це та система, яку потрібно підтримувати та розвивати.
Цікаво було почути думку держчиновників, а також їхнє уявлення про кредитні спілки. Були
несподіванки!
Цій темі й у подальшому потрібно приділяти увагу

Обговорювались дуже важливі питання. Учасники ринку кредитних спілок ,чи не вперше, отримали
можливість в режимі он-лайн апелювати до представників влади. Є великі сподівання, що нас
почули.
Цікаво було ознайомитись з досвідом Литви — про Центральну кредитну спілку як гаранта
стабільного та збалансованого розвитку.
Ринкова інфраструктура системи кредитної кооперації в частині організації діяльності, функцій
та ролі центральної фінансової установи кредитних спілок.
Відповіді учасників:
Необхідне створення СРО.
Дуже добре.
Актуальне питання для кредитної спілки.
Розвиток саморегулівної організації кредитних спілок та її взаємодії із державним регулятором.
Запровадження цивілізованих та соціально відповідальних правил поведінки на ринку кредитних
спілок.
Було цікаво, але що до нас, то це «космічно»!?
Все було цікаво.
Розвиток ОКСів
Цікавий виступ та доступність викладеної для сприйняття теми, Посполітака В.В. про АПЕКС
фінорганізацію.
Як добре Володимир Посполітак «задів» наших чиновників своєю презентацією. Дуже хотілось би
сподіватися та надіятися, що діло зрушиться в кращу сторону.
Тема актуальна.
Як важливий елемент інфраструктури системи кредитної кооперації — необхідність центральної
фінансової установи кредитних спілок очевидна, що було доведено виступаючими.
Сучасні технології кредитування малих та середніх сільгоспвиробників.
Відповіді учасників:
Це необхідно.
Актуальна тема.
Актуальне питання для кредитної спілки.
Не надаємо фінансових послуг сільгоспвиробникам.
Цікаво та практично, аби ще й показали, де взяти довгострокові кошти!
Все корисно та цікаво
Інтерес до проекту «Агроінвест» і запропоновані ним сучасні технології кредитування. Досвід
Чернігівських кредитних спілок та детальна процедура надання кредиту.
Обмін досвідом з найкращими представниками нашого ринку — це завжди дуже корисно!
Тема була висвітлена достатньо.
Презентації були цікаві, навіть для тих, хто працює в регіонах, де сільгоспвиробники застосовують
інші технології та працюють в інших напрямках.
ІІ. Оцінка проведення ІІ Міжнародного форуму
Учасників анкетування просили оцінити й прокоментувати організаційну підготовку та проведення
Форуму за відповідними критеріям.
Середня оцінка, за результатами анкетування:
 роздатковий матеріал — 4,92 балів;
 технічне забезпечення — 4,76 балів;
 графік роботи — 4,76 балів.
Коментарі й відгуки учасників:
Дякуємо працівника ВАКС за професійну підготовку та проведення Форуму. Ви у нас завжди
МОЛОДЦІ !!!
Підготовка та проведення Форуму заслуговують на вищу похвалу. Велика подяка організаторам

Форуму. Здоров’я, натхнення, оптимізму та успіхів.
Дуже гарно, молодці!!!!!!!!!!!!!
Дякуємо за титанічну працю в організації такого великого заходу. На наш погляд все пройшло
просто чудово. Думаю, що зауваження щодо підготовки та проведення можуть бути лише в того,
хто в своєму житті нічого не організовував та не проводив.
Стислий підсумок пленарних засідань, круглих столів
Форум на часі, проведений професійно. Дякуємо. Хай щастить.
На мій погляд, організатори впоролися з поставленим завданням. В якості побажання на
майбутнє: хотілось би мати альтернативні пропозиції з проживання. Була можливість за ті ж гроші
поруч зняти більш зручне житло.
Дякуємо, було дуже цікаво, але хотілось трішечки вільного часу, коло бювету навіть не побували.
Усе продумано до найменших дрібниць. Відчувалось, що велика підготовча робота проведена з
думкою про нас, учасників форуму, з бажанням створити комфортні умови не лише плідної праці,
але й ефективного спілкування.

