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Вікторія Волковська:
«Попри все нас почули!»

З

початку 2013 року український ринок кредитних спілок звернув на себе особливу увагу представників державних органів і засобів масової інформації. Причина — реформування системи,
передбачене Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ
на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».
Виконавцями завдання Президента, яке стосується розвитку системи кредитної кооперації, призначені Національний банк України та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг. Однак у кожного з них було своє бачення майбутнього української кредитної
кооперації. І на сьогодні компроміс знайшла Адміністрація Президента України, куди надійшов законопроект Нацбанку.
Про те, як зміниться ринок кредитних спілок вже незабаром і що допомогло відстояти шлях його
розвитку, а не згортання, розповіла Вікторія Волковська, Президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок.
Пані Вікторія, останні події на ринку дозволяють зрозуміти, наскільки хитке становище
наразі в кредитних спілок. ВАКС багато зробила, щоб зберегти рівновагу. А з чого все
почалось?
— Спочатку була криза, яка виявила всі недоліки та застарілості законодавства про кредитні спілки. Особливо, криза «виштовхнула на поверхню» псевдо-кредитні спілки, і певна група
вкладників, яка сьогодні доволі агресивно
налаштована до діяльності кредитних спілок,
опинилась без грошей.
Потім робота Тимчасової слідчої комісії при
Верховній Раді, потім кілька проектів Концепцій
подальшого розвитку, а ще потім — в Національному плані дій на 2012 рік з’являється пункт 24,
який передбачає наведення порядку на ринку
кредитної кооперації, у тому числі шляхом певних обмежень нашої діяльності.
Національний банк України як перший (і головний) виконавець цього пункту виходить з пропозицією знизити ризики на ринку небанківських
фінансових установ шляхом заборони кредитним спілкам працювати з депозитами фізичних
осіб, а тим, хто хоче продовжити таку діяльність, — перетворитися в кооперативні банки.
Постало два питання: чи зможуть кредитні
спілки виконати навіть пом’якшені вимоги до

кооперативних банків? якщо з двох функцій
(кредити і депозити) забрати одну, то як виживатимуть спілки та їхні члени?
Одразу проведений по ринку аналіз довів, що
ті спілки, які з огляду на різні обставини, не отримали ліцензії на право залучати депозити,
протягом останніх трьох років суттєво скоротили обсяг кредитування.
Припускаю, кредитні спілки не зраділи такій
перспективі. Що робила ВАКС, аби переконати не вдаватися до кардинальних змін?
— Ми ініціюємо, готуємо та проводимо специфічний захід — «Соціально-публічний економічний
звіт кредитних спілок», де спілки-члени ВАКС
розповідають про себе, свої програми, своїх вкладників і позичальників.
До речі, тоді нам було доволі складно, адже
мали презентувати себе по-новому: на кожну
презентацію — 5 хвилин. А ми хвилюємось, не
маємо досвіду виступів у таких заходах, бо на
ринку кредитних спілок ніхто й ніколи не проводив нічого подібного.
Проте! Представники високого рівня державних органів і, на той час Голова Нацкомфінпослуг, пан Стасевський А. Л., представники засобів масової інформації здивувалися: вони побачили кредитні спілки з іншого боку. Побачили їх
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такими, якими спілками вони є в своєму професійному житті, а його, напевно, подекуди,
складно відрізнити від життя особистого. Мені
здається, що саме тоді всі призупинилися й призадумались — якими ж насправді є кредитні
спілки. Всі, я маю на увазі представників державних органі та ЗМІ. Це був настільки емоційний
захід, таке єднання і така наполегливість у переконанні!.. Сама я тоді зрозуміла, що такою
командою можна гори перевернути.
«Соціально-публічний економічний звіт кредитних спілок» став знаковим переломним моментом. По-перше, Нацкомфінпослуг висловила
свої зауваження до запропонованого проекту, подруге, до нас почали уважно приглядатися й прислуховуватися.
І як події розвивалися далі?
— Далі в Національному плані дій на 2013 рік
пункт 20.1 — вже більш зважений. Власне,
у ньому запропоновано провести реформу на
ринку кредитної кооперації, а в одному з
підпунктів вже сказано про можливість, а не
обов’язковість кредитних спілок перетворитися
в кооперативні банки. Уже йдеться про реформування, а не скорочення ринку.
Не можу не зауважити, що пропозиції, напрацьовані НБУ, цікаві, професійні та, як мені
здається, будуть затребувані, але не нами,
а іншими фінансовими компаніями. А ми в той
час писали, що, дійсно, пропозиції НБУ знімуть
певні ризики, нададуть можливість розширити
поле діяльності, але ці пропозиції цікаві банківським структурам, структурам, до яких ми не
належимо. Тоді було піднято ще одне, дуже
складне для нашого ринку, питання щодо створення на ринку кредитної кооперації власного
фонду гарантування.
Нам наполегливо рекомендують створити
фонд власними силами, але, навіть не роблячи
ретельних розрахунків, ми розуміємо, що це неймовірно дорого і складно.
Саме тоді ми виходимо з альтернативною
пропозицією: приєднати нас до діючого фонду
вкладників банків. Заодно акцентуємо увагу на
тому, що при створенні назвемо його
«Банківського фонду гарантування» держава
надала вагому фінансову підтримку, але це
навіть не розглядається в нашому випадку.
На ринку висловлювалися й інші пропозиції,
наприклад такі: в кредитних спілок все так добре, ніяких гарантій взагалі не потрібно; пропонувалось також створити фонд у вигляді окремого департаменту при регуляторі.
Але ці ідеї не знайшли підтримки: по-перше,
в державних органах не вважають, що все так
добре на нашому ринку, і, на жаль, пікети ошу6

каних вкладників це постійно доводять, по-друге,
українське законодавство не дозволяє створювати будь-які фінансові інституції в структурі
державних органів.
Але наш лист дав нам певний тайм-аут і тепер вже можу сказати — було чимало телефонних дзвінків від державних органів, які спробували
розрахувати витрати, що нам було б необхідно
взяти на себе за умови зобов’язання створити
власними силами фонд гарантування. Тоді ми
довели, що витрати невиправдані й не підйомні
для нашого ринку.
Зрозуміло. А як же з виконанням пункту 20.1
Національного плану дій?
— Держслужбовцям був потрібен певний час,
щоб детально розібратися з фондом, і ми змогли
переключитися на роботу над законопроектом.
Наш регулятор за участю міжнародних
експертів і фахівців ринку розробив системний,
зрозумілий і професійний проект змін до діючого
закону про кредитні спілки. Але, беручи до уваги
те, що в Україні, як і в усіх інших країнах світу
(підкреслю — в усіх), Національний банк має все ж
таки більше впливу, а в нашому випадку був зазначений першим виконавцем цього пункту
Національного плану дій, то Нацкомфінпослуг
погодилась із законопроектом, запропонованим
НБУ. Повторюсь, законопроект НБУ зрозумілий
і професійний, але він не враховував нашої специфіки, нашої історії, і головне — стало вочевидь,
що мета банка, навіть кооперативного, дуже
відрізняється від мети кредитної спілки. І почались переговори. Ми з колегами розповідали, доводили, рахували. Ми завзято сперечалися, ми
підіймали архівні звітні дані, ми робили аналіз за
методами, яких раніше не використовували,
і постійно говорили: ми інші, прислухайтесь до
нас, подивіться на нас, зрозумійте.
Я вже казала, було проведено надзвичайно багато різних зустрічей, обговорень, консультацій.
Ми написали чималу кількість листів і звернень,
ми стукали в усі можливі й неможливі двері, шукали партнерів, шукали підтримку. І нас підтримували, нас вислуховували! На жаль, нас не
завжди розуміли наші колеги з НАКСУ і без особливого ентузіазму поставилися навіть до нашого
прохання передати міжнародній конференції
WOCCU наші листи й підтримати нас у намаганнях довести, що по всьому світу кредитні
спілки працюють з депозитами, а в Україні нас
хочуть позбавити цього права.
«Стукайте і будете почутими». І попри все
нас почули!
Нас почули й наприкінці липня запитали: чи
розуміємо, як багато проблем на нашому ринку?
Чи усвідомлюємо, що їх потрібно негайно вирішу«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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вати? І чи готові ми брати участь у реформі
системи?
Вказавши на недоліки ринку та законодавства, Адміністрація Президента навела чіткі
пропозиції щодо реформування ринку кредитної
кооперації. Головне в них — залишити за кредитними спілками право залучати кошти на депозити, можливість, а не обов’язковість перетворення кредитних спілок у кооперативні банки, в той
же час посилення контролю з боку регулятора
та впровадження більш дієвих механізмів гарантування й самоконтролю.
Ви пишаєтесь перемогою?

— Це не можна назвати перемогою, ніхто
ні з ким не воював, але я пишаюся тим, що вищі
органи державної влади нас почули і до нас прислухались. Ось це, як на мене, важливо! Я сама
в житті часто кажу: «Почуйте мене». Слухати
і почути — різні речі й так чудово, коли вони
співпадають, а в цьому випадку, дійсно, було що
сказати, що розповісти про кредитні спілки, звичаї, принципи, про єдність і головне — про тих,
з ким працюємо! Попереду чимало роботи, якось
між слів навіть було сказано, що якщо ринок не
виправдає сподівань, повернутися до законопроекту НБУ можливо в будь-який час, але, думаю,
цього не станеться, ми все ж таки доведемо,
що гідні й варті поваги.

Світова спільнота кредитних спілок
продовжує традиції — цього року
в Канаді
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Зробимо світ краще
Брайан БРАНЧ, президент і СЕО
Світової ради кредитних спілок (World Council of Credit Unions)
Нас по-різному називають у різних країнах:
кредитна спілка, фінансовий кооператив, кредитні й заощадливі кооперативи, товариства взаємного житлового будівництва, кооперативний
банк тощо.
Проте, незалежно від назви, ми поділяємо
спільну місію та цінності. Наша місія — забезпечити фінансові потреби членів цих фінансових
установ. В основі нашої діяльності — довіра, взаємодопомога й самодопомога. Ми — глобальне
співтовариство людей, котрі присвятили себе
тому, щоб навчити громадян, що є правильним
для них самих, їхніх сімей і громад.
У Ігуасу (Бразилія) Система кредитних спілок
Бразилії (SICOOB) робить це шляхом забезпечення доступу дрібних фермерів до переробки та
збуту їхньої продукції, завдяки чому вони отримають більший дохід.
У Каліфорнії (США) гаслом кредитної спілки
Orange County є «Зменшити мій борг». Кредитна
спілка робить це, допомагаючи своїм членам знизити боргове навантаження та витрати на фінансування через послуги та консультації, що
спілка надає в інтересах своїх членів.
На Ямайці Кредитна спілка асоціації Ямайських вчителів (Jamaica Teachers Association Credit
Union) працює в околицях Кінгстона та приймає
такі школи, як школа Святого Варнави (St. Barnabas School), що підтримує програми для вчителів, жертвує комп’ютери для шкіл і започатковує стипендії для студентів середньої школи.
У Блантайр (Малаві) Mudi SACCO надає послуги через численні невеликі групи, які потребу-
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ються фінансових послуг, але їхньої кількості
недостатньо, щоб створювати власні SACCO.
А слоган кредитної спілки SERVUS (Альберті,
Канада) характеризує діяльність всіх спілок:
«Кредитна спілка SERVUS будує кращий світ одного користувача за один раз».
Ми можемо по-різному себе називати й надавати свої послуги в різний спосіб, проте ми однакові. Ми будуємо спільноти кредитних спілок
і фінансових кооперативів у всьому світі. Кожен
з нас працює в своєму регіоні, однак наші ринки
мають глобальне значення, тому наша громада
стає все більш міцною.
Ми стикаємося з однаковими проблемами:
розширення нагляду, що призводить до більш
жорстких умов роботи; потреба надавати споживачам доступ до послуг, яких вони потребують, у більш зручний і доступний спосіб; завдання йти в ногу з інформаційно-комунікаційними
технологіями; необхідність шукати непроцентні
джерела доходу, адже в більшості країн процентні ставки кредитних спілок залишаються низькими.
Споживачі постійно оцінюють роботу кредитних спілок: у деяких країнах спілки весь час привертають увагу громадян до свого бренду,
а в інших — бренд кредитних спілок впізнають не
так активно. Це обумовлює потребу консолідувати наші зусилля й зливатися. З одного боку
для маленьких спілок такий підхід становить
проблему, з іншого — ми бачимо нові ініціативи
щодо співпраці кредитних спілок. Вражає творчий і новий підхід у пошуку відповідей на ці викли-
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ки. На цьому тижні (мається на увазі тиждень
з 15 до 18 липня. — Прим. ред.) під одним дахом
ми будуємо глобальне співтовариство, беручи
участь у з’єднання один з одним особисто і віртуально — коштами. Ми будуємо спільноти,
відстоюючи нашу модель. Все частіше національні законодавці та регулятори беруть до уваги глобальні стандарти, коли встановлюють
правила для кредитних спілок. Таким чином, ми
виступаємо на глобальному рівні, щоб досягти
кращого результату в політиці щодо кредитних
спілок...
Ми завжди опікувалися проектами, що дозволяють спростити доступ мільйонів людей до
фінансових послуг. Сьогодні це — платіжні системи, електронні гаманці та мобільний банкінг. Ми вчимося використовувати соціальні
медіа й брендинг, маркетинг й інші технології,
що дозволяють популяризувати кредитні спілки
серед громадян.
Чому це так важливо? По-перше, серед кредитних спілок, які досягли високих темпів зростання, є ті, хто пропонує доступ до кількох каналів платежів і мобільних технологій.
По-друге, коли ми запитуємо, у чому вбачають своє першочергове завдання асоціації та
об’єднання кредитних спілок, вони говорять про
допомогу у вдосконаленні нормативної бази
й нарощування потенціалу своїх кредитних спілок у відповідь на попит на мобільні канали постачання. Онлайн-транзакції скоро обженуть
мобільні транзакції, які свого часу наздогнали
укладання угод у філіях.
Що є рушійною силою? Сьогодні, промислово
розвинені країни наздогнали й обігнали мобільні
технології, що обумовлено наявністю безпровідного Інтернету.
Оскільки Інтернет стає все більш доступним, дешевшим і швидшим, бізнес-операції, які
люди могли робити за допомогою мобільного телефону, переходять в Інтернет. За даними Міжнародного союзу електрозв’язку, станом на кінець 2011 року третина світового населення
мала доступ до Інтернету. За їхніми прогнозами, до 2015 року 60 % людей у світі будуть мати доступ до Інтернету.

Як це впливає на нашу бізнес-модель? Завдяки Інтернету в світі послуги кредитних спілок стають більш доступними для людей, тому
важливо реагувати на такий попит споживачів
і забезпечувати можливість користуватися послугами спілки за допомогою мобільного доступу.
По-друге, через Інтернет люди дізнаються
більше різноманітної інформації, відповідно,
у них з’являється більше можливостей. Ми стикаємося з конкуренцією, а отже, потрібно впроваджувати платіжні технології й електронні
гаманці.
По-третє, більш широкий доступ до Інтернету дозволяє людям легко знайомитися й спілкуватися один з одним. Люди можуть обмінюватися інформацією й допомагати один одному.
Шарлін Лі пише про еволюцію соціального середовища й її вплив на фінансові послуги. Вона говорить: «Це не технологія, це — стосунки. Люди
завжди залежать один від одного і звертаються
за допомогою один до одного. Сконцентруйтеся
на відносинах, а не на технології».
Яке це має відношення до кредитних спілок? Кредитні спілки завжди були «за» стосунки.
Кредитні спілки існують, щоб допомогти своїм
членам. Кредитні спілки були однією з перших
соціальних мереж. Ми виявили соціальні ЗМІ як
корисні інструменти для обслуговування клієнтів і захисту бренду. Тепер завдання полягає
у тому, щоб використати їх, аби поглиблювати
те, що вирізняє кредитні спілки, — відносини
з членами. Це — не односторонні відносини. Це —
діалог. Це об’єднує членів кредитних спілок і дозволяє їм допомагати один одному. Це корисна
бізнес-мета? Звичайно, якщо вона поглиблює відносини з нашими членами та сприяє формуванню лояльності, призводить до розвитку спілки.
Це все про стосунки. Шарлін Лі нагадує нам:
люди піклуються один про одного, люди залежать один від одного, люди черпають силу один
від одного, люди хочуть допомогти один одному.
Це те, чим ми тут (під час конференції. — Прим.
ред.) ділимося й що робить нас світовим співтовариством.
За матеріалами World Council of Credit Unions
www.woccu.org
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На сайті www.woccu.org у відкритому доступі мовою оригіналу
розміщені презентації доповідачів, які виступали на всесвітній
конференції Світової ради кредитних спілок (WOCCU).
Вивчайте тенденції, переймайте досвід, отримуйте більше
інформації про роботу кредитних спілок у різних країнах.

З фотоархіву Володимира Коломацького
10
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КРЕДИТНІ СПІЛКИ В СВІТІ

Литовські кредитні спілки
налагоджують співпрацю під час
велосипедного туру

У

Литві понад 150 керівників,
співробітників
і членів спілок взяли участь
у велосипедному турі, що відбувся 20 липня. Цей захід для
литовських кредитних спілок
вже став традиційним. Його
ініціаторами виступили Литовська центральна кредитна спілка (LCKU) разом з Асоціацією
кредитних спілок Литви (ALKU).
На думку організаторів, велосипедний тур — гарний приклад співробітництва, яке литовські кредитні спілки вперше
продемонстрували минулого
року. «Велосипедний тур дуже

важливий, оскільки спілки
задіяні в командній роботі
й у такий спосіб вчаться співпрацювати один з одним. Це
відображає цінності, які покладені в основу кооперативного
руху й діяльності литовських
кредитних спілок. У велотурі
взяли участь люди різного віку
й, навіть, ті, хто має обмежені
фізичні можливості, але всі разом дісталися фінішу. Отже,
велотур підтвердив, що разом
ми завжди можемо досягти
більшого», — зазначив Фортунатас Дігрінчус (Fortunatas
Dirginčius), керівник Литовської

центральної кредитної спілки.
Кредитівки на велосипедах, на
думку організаторів, уособлюють возз’єднання традиційних
литовських кредитівок.
Нагадаємо, що наразі в Литовській Республіці працює 74
кредитні спілки, 63 з них входять до Литовської центральної
кредитної спілки й Асоціації
литовських кредитних спілок та
налічують понад 136 тисяч
членів. До речі, загалом в Литві
станом на 2012 рік офіційно
проживала 3 525 761 особа,
загальна площа країни —
65 200 кв. км.
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Обмін досвідом і спортивними навичками:
російські, українські й ірландські
кредитні спілки взяли участь
у Злеті «Карельський берег — 2013»

У

Республіці Карелія Російської Федерації відбувся V Міжнародний Зліт кредитних спілок Росії «Карельський берег — 2013» (цього року
проходив з 5 до 9 липня).
У ньому взяли участь понад
70 представників з різних
регіонів Росії: Алтаю, Башкирії,
Кузбасу, Москви і Підмосков’я,
Санкт-Петербурга та Ленінградської області, Карелії, Півдня Росії, а також колеги з Ірландії. На запрошення Асоціації
кредитних спілок «Гардарика»
цей захід відвідали й представники українських кредитних
спілок і об’єднань: «Київський
кредитний альянс» (м. Київ),
«Харківська каса взаємодопомоги» (м. Харків), «Відроджен-
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ня» (м. Копичинці), «Скарбниця» (м. Сторожинець), «Подільська» (м. Хмельницький), а також
Ірина Сітнікова від Об’єднання
кредитних спілок «Програма
захисту вкладів» і Катерина Калустова від Національної асоціації кредитних спілок України. Представники український кредитних спілок відвідали
різні освітні секції, взяли участь
у майстер-класах і круглих столах, присвячених нагальним
потребам кредитної споживчої
кооперації й обміну практичними напрацюваннями, поділилися власним досвідом та отримали нові знання. Крім того, вони
взяли участь у спортивних змаганнях, проявили себе в творчих конкурсах, перевірили свою

вправність на порогах карельської річки, відвідали пам’ятник дерев’яного зодчества
«Кіжи», а головне — отримали багато незабутніх вражень
і знайшли нових друзів.
Щиро вітаємо з 1-им місцем
у командному заліку збірну команду «Активи», у складі якої
гідно відзначилися представники української кредитної кооперації!
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Аналіз фінансової звітності
кредитних спілок-членів ВАКС
станом на 1 липня 2013 року
Матеріал підготовлено аналітичною службою Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС)

Членами ВАКС станом на 01.07.2013 року є 153
кредитні спілки, які об’єднують понад півмільйона
осіб та охоплюють всі регіони України (рис. 1).
У розрахунках показників роботи кредитних спілок-членів ВАКС враховано дані 149 спілок, які за
період з 01.01.2012 до 01.07.2013 р. постійно надавали звіти до асоціації (рис. 2).
За даними асоціації, кредитні спілки-члени ВАКС
об’єднують приблизно 507,6 тис. осіб, зокрема:
 125,4 тисячі (25 %) мають діючи кредитні
договори;
 25,3 тисячі (5 %) — внески (вклади) на депозитних рахунках.
Рис. 1. Регіональна структура членів ВАКС

Рис. 2. Динаміка змін основних показників діяльності 149 КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Необхідно зазначити, що в ІІ кварталі 2013 р. значно зменшилась кількість користувачів фінансових послуг кредитних спілок-членів ВАКС, що пов’язано з виключенням на річних загальних зборах
тих, хто довгий час не користувався послугами спілки. У результаті, з кредитних спілок, які входять
до асоціації, було виключено 37,6 тис. осіб. Як наслідок, значно зменшилось, а саме на 10,2 %, членів
у кредитних спілках, які обслуговували від 1 тис. до 5 тис. осіб.
13
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Найбільшу кількість осіб — 242,7 тис. (48 %) обслуговує 13 кредитних спілок-членів ВАКС, що становить 9 % від загальної кількості члені ВАКС. При цьому, найчисельніша група спілок — 65, у яких
кількість членів складає від 1 тис. до 5 тис. осіб, обслуговує 29 % від загальної кількості членства.
15 кредитних спілок з кількістю членів від 5 тис. до 10 тис. осіб обслуговують 18 % членів, тоді як лише 5 % членів обслуговують 56 кредитних спілок — до них входить до 1 тис. осіб (таб. 1).

Рис.3. Динаміка зміни кількості членів у КС-членах ВАКС (на кінець періоду)

Таблиця 1. Структура КС-членів ВАКС за кількістю членів
КС

% від загальної кількості КС-членів ВАКС

Кількість
членів КС

% від загальної
кількості членів КС

Активи,
млн грн

% від загальної
суми активів

до 1 тис.

56

38

28297

5

98,6

10

від 1 до 5 тис.

65

44

146854

29

285,1

29

від 5 до 10 тис.

15

10

89712

18

203,3

21

понад 10 тис.

13

9

242721

48

385,3

40

Разом

149

100

507584

100

972,3

100

Кількість осіб

Загальний обсяг активів кредитних спілок-членів ВАКС у І півріччі 2013 року зріс на 69,4 млн грн
та станом на 01.07.2013 р. дорівнював 972,3 млн грн, що на 7,8 % більше ніж в аналогічному періоді
2012 року (рис. 4).
Зростання активів кредитних спілок-членів ВАКС відбулось за рахунок спрямування коштів у високоліквідні активи, а саме — у вигляді поточних рахунків у банках, короткострокових фінансових інвестицій і каси спілки.
Отже, станом на 01.07.2013 р. структура активів кредитних спілок-членів ВАКС виглядала так:
82,7 % — кредитний портфель (дебіторська заборгованість), 4,6 % — фінансові інвестиції, 0,02 % —
інші продуктивні активи, 7,2 % — грошові кошти, 1,3 % — інші непродуктивні активи; 3,7 % — основні засоби, 0,5 % — капітальні інвестиції (рис. 5).
Не зважаючи на зменшення кількості позичальників, за І півріччя 2013 року обсяги кредитування
в кредитних спілок були на рівні попереднього року. Зокрема, станом на 01.07.2013 р. середній кредит, наданий кредитною спілкою-членом ВАКС, склав 7 тис. грн, у той час як за аналогічний період
2012 року його розмір складав майже 6,3 тис. грн.
З початку 2013 року обсяг кредитного портфеля збільшився на 5,4 %, або 44 млн грн, —
до 878 млн грн (рис. 6).
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Рис. 4 Динаміка змін обсягу загальних активів КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Рис. 5. Структура активів КС-членів ВАКС

Рис. 6. Динаміка змін обсягу загального кредитного портфеля КС-членів ВАКС і загальної заборгованості в ньому
за неповернутими й простроченими кредитами (на кінець періоду)
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За даними асоціації, найбільшу частину кредитів (52,7 %) спілки продовжують видавати на термін
від трьох до дванадцяти місяців, але значна частка припадає й на довгострокові кредити (понад 12
місяців) — 46,3 %. Незначну частку кредитного портфеля, а саме 1 % (9,2 млн грн), складають кредити, надані на короткостроковий термін (до 3 місяців).
Найбільш популярними на ринку залишаються кредити на споживчі потреби — на придбання техніки для дому, оплату навчання та лікування. Сума таких кредитів склала 62,6 % (550,4 млн грн)
кредитного портфеля.
Станом на 01.07.2013 р. кредитні спілки-члени ВАКС видали кредитів на придбання, будівництво,
ремонт житла на суму 189 млн грн (21,5 % портфеля). Незначна частка кредитів прийшлася на комерційні — 7,8 % (68,7 млн грн). Так само незначну частку в загальному обсязі наданих кредитів
займає кредитування ведення селянських і фермерських господарств: по 4 і 4,1 % (34,9 млн
та 35,6 млн грн) відповідно (рис. 7).

Рис. 7. Структура кредитного портфеля КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Важливо звернути увагу на те, що при збільшені кредитного портфеля частка заборгованості за
неповернутими та простроченими кредитами кредитних спілок-членів ВАКС на початок 01.07.2013 р.
залишилась майже на рівні аналогічного періоду попереднього року та склала 14,3 % від загального
кредитного портфеля. До того ж, кредитні спілки-члени ВАКС сформували резерв забезпечення
покриття втрат від неповернутих позичок у повному обсязі.
У структурі заборгованості все ще переважають неповернені кредити терміном понад 12 місяців,
питома вага яких станом на 01.07.2013 р. склала 56 % (70 млн грн). Значну частку заборгованості за
неповернутими та простроченими кредитами — 21,8 % (27,1млн грн) — складають прострочені кредити до 3 місяців. Простроченість по кредитам від 3 до 6 місяців та від 6 до 12 місяців станом на
01.07.2013 р. склала 9,6 % (12 млн грн) і 12,6 % (15,3 млн грн) відповідно (рис. 8).

Рис. 8. Динаміка зміни вартості прострочених і неповернутих кредитів КС-членів ВАКС (на кінець періоду)
16

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ

АНАЛІТИКА

Зважаючи на зменшення кількість вкладників, загальний обсяг депозитного портфеля в І півріччі
2013 року зріс на 8,7 % та склав 633,1 млн грн, тоді як за аналогічний період 2012 року —
601,9 млн грн.
Кредитні спілки-члени ВАКС у січні — червні 2013 року акумулювали 413,2 млн грн, що
на 12,8 млн грн (3,1 %) більше порівняно з аналогічним періодом 2012 року. Середня сума вкладу
одного вкладника протягом року зросла на 8,7 % та станом на 01.07.2013 р. склала 25 тис. грн.
Основну часту депозитного портфеля — 61,6 % (390 млн грн) — займають довгострокові вклади
(понад 12 місяців). 33,4 % (211,3 млн грн) приходиться на середньострокові вклади (від 3 до 12 місяців). Безстрокові та короткостокові вклади в структурі портфеля становлять 2,1 та 2,6 % (14,0 млн
і 17,7 млн грн) відповідно (рис. 9).

Рис. 9. Динаміка зміни структури депозитного портфеля КС-членів ВАКС (на кінець періоду)

Капітал кредитних спілок-членів ВАКС у І півріччі цього року зріс на 12,9 млн грн і станом
на 01.07.2013 р. склав 269,2 млн грн, що на 16,2 % більше порівняно з аналогічним періодом 2012-го.
Варто зазначити, що в І півріччі 2013 року кредитні спілки-члени ВАКС збільшили свій резервний капітал на 16,7 млн грн, і станом на 01.07.2013 року цей показник склав 69 % від загального обсягу капіталу.
Рис. 10.
Динаміка зміни
капіталу
КС-членів ВАКС
(на кінець періоду)
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Доходи кредитних спілок-членів ВАКС у І півріччі 2013 року в порівнянні з аналогічним
періодом 2012-го зросли на 6,9 % (10,4 млн грн). та на 01.07.2013 року становили
160,6 млн грн. За цей же період кредитні спілки-члени ВАКС збільшили свої операційні витрати.
Зокрема, за даними асоціації, на 01.07.2013 р. витрати становили 147,7 млн грн.
Таким чином, кредитні спілки-члени ВАКС у І півріччі 2013 року підвищили ефективність роботи
на ринку. У першу чергу це зумовлено зростанням активів, депозитного портфеля, кредитного портфеля, капіталу тощо. Водночас спілки, надаючи перевагу позичальникам з позитивною кредитивною
історією та високою платоспроможністю, зменшили рівень кредитних ризиків. Крім того, такий підхід
дозволив збільшити розмір наданого кредиту. Також спостерігається зважена кредитно-депозитна
політика: довгострокові вклади складають 56 % депозитного портфеля, в той час як довгострокові кредити — 46,3 %. Така політика позитивно впливає на платоспроможність і фінансову рівновагу на ринку. Певну кількість вільних коштів спілки розміщують в ОКС, тим самим забезпечуючи високий рівень
ліквідності: у випадку відтоку вкладів вони зможуть швидко розрахуватися по своїх
зобов’язаннях.
У той же час кредитні спілки-члени ВАКС підвищують капіталізацію та зменшують ризики в своїй
діяльності за рахунок зростання капіталу та його складових — резервного та пайового капіталу,
що призводить до фінансування активів за рахунок власного капіталу. Також важливо звернути увагу
на те, що кредитні спілки-члени ВАКС власним капіталом покривають кожну другу гривню
вкладу. Такої капіталізації немає навіть в українських банках.
Завдяки зваженому підходу до роботи кредитні спілки-члени ВАКС забезпечують високу надійність
та якість надання фінансових послуг на ринку кредитної кооперації України.

ОФІЦІЙНО

Нацкомфінпослуг
відкрила Сервісний центр
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Голова Нацкомфінпослуг
Борис Візіров :
«Відкриття Сервісного
центру обслуговування
учасників ринків фінансових
послуг — перший етап
на шляху до міжнародних
стандартів надання
адміністративних послуг»

Приміщення Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
м. Київ, 2 липня 2013 р.

Небанківське кредитування до 2015 року
зросте на 11,3 % — прогноз
Нацкомфінпослуг

У

презентації «Концепції розвитку ринків небанківських фінансових послуг України на 2013—
2014 роки», яку Голова Нацкомфінпослуг Борис Візіров представив у липні, прогнозується, що
обсяг виданих кредитними спілками кредитів на 1 січня 2015 збільшиться до 8,9 млрд грн, це
на 11,3 % більше ніж на кінець 2012 року.
Також, за підрахунками регулятора, загальний обсяг активів кредитних організацій до початку
2015 року зросте до 13,5 млрд грн, або на 19 % (на 1 січня 2013 року — 11,4 млрд грн), обсяг внесків
на депозитних рахунках членів кредитних спілок збільшиться на 2,3 %, капітал кредитних організацій — на 7,4 %.

Держфінмоніторинг
презентував новий законопроект

Н

а засіданнях Ради з питань досліджень методів і тенденцій у відмиванні доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу України було презентовано нову редакцію проекту Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення», підготовлену Держфінмоніторингом з урахуванням переглянутих рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби
з відмиванням грошей (FATF). Порівняльна таблиця до законопроекту розміщена на сайті Держфінмоніторингу, а також у відповідній новині на сайті ВАКС (від 5 липня 2013 р.).

www.vaks.org.ua
Ми розповідаємо про важливе для кредитних спілок
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Працюємо, звітуємо, нагороджуємо, святкуємо:
про схожі й відмінні будні кредитних спілок
Щоденна робота кредитної спілки — звичайна справа для її керівництва й співробітників. Спілкування з вкладниками та позичальниками, участь у заходах міста, села чи селища, благодійництво,
прагнення до впровадження нових продуктів і технологій, відрядження, представлення себе в місцевих
органах влади — начебто нічого незвичайного. Проте спілки працюють в різних областях України й не
завжди встигають слідкувати за тим, чого вже досягли або яку проблему намагаються вирішити
колеги.
Редакція «Вісника кредитної кооперації» продовжує слідкувати за життям кредитних спілок.
Останні події — в нашому огляді.
ЛЬВІВЩИНА
Спонсорська підтримка конкурсу
«Кубок фермера»
За
діяльністю
кредитних
спілок,
які
працюють у Львові й Львівській області, уважно
слідкує Львівська обласна державна адміністрація. Цього разу там звернули увагу на кредитні
спілки «Анісія» (м. Львів) і «Вигода» (м. Стрий),
які разом з компанією «Амако», ТзОВ «Шувар»,
профспілкою
агропромислового
комплексу
Львівщини й іншими бажаючими виступили
спонсорами конкурсу «Кубок фермера».
Заключний етап цього заходу відбувся
1 червня на території ринку «Шувар», де голова
обласної державної адміністрації Віктор Шемчук
вручив переможцю Кубок фермера.

День міста святкуймо — спілки рекламуймо!
Кредитна спілка «Вигода» спільно із Всеукраїнською асоціацією з питань енергозбереження
під час святкування Дня міста Стрий (2 червня)
провели рекламні заходи: знайомили стриян
і гостей міста зі своєю діяльністю, яка відображена в ювілейному річному звіті за 2012 рік,
у віснику «Сила громади», у дайджесті новин
кредитних спілок, а також у звіті партнерської
організації «Благодійний фонд «Рідня».
Також працівники кредитівки роздавали малюкам повітряні кульки з символікою спілки,
а дорослим — листівки з інформацією про послуги, серед них і новий вид кредиту для жителів
села на ведення селянських господарств.
Крім цього, «Вигода» долучилася до нагородження переможців конкурсу малюнка на асфальті, який проводила радіостанція «Стрий-FМ»
спільно з відділом у справах сім’ї та молоді
Стрийської міської ради.

Головний приз заходу — трактор, ключі від
якого
отримало
фермерське
господарство
«Лелик» Жовківського району.
Іншим фермерам були вручені дипломи учасника конкурсу «Кубок фермера».
У заході взяли участь фермери Львівщини.
Конкурс проводили в п’ятьох номінаціях: інтелектуальний, поросячі перегони, доїння кіз,
стрижка овець та зважування птиці на око.
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Петро МАКОВСЬКИЙ,
Голова спостережної ради
КС «Вигода»

«Вигоді» 21 рік
«Нещодавно, 14 червня, виповнився 21 рік з того моменту, коли була створена кредитна
спілка
«Вигода»,
одна
із перших в Україні.
Заснована на ДОВІРІ, ВІРІ,
ЛЮБОВІ до нашого краю та
християнського люду. Маючи за
приклад сподвижників кооперативного руху, які творили на
Стрийщині 100 років тому
(Євген Олесницький, Остап Нижанківський, Олекса Бобикевич,
Василь Нагірний), ми пройшли
довгий шлях.
Було всіляке, але ми ніколи
не втрачали орієнтири — наші
цінності: кооперативний характер (коли все належить усім),
доброчесне управління (інтереси громади вище за особисті,
чесні та прозорі правила, демо-

кратичні процедури, залучення
людей до ухвалення рішень, орієнтація на запит громади), соціальна відповідальність, духувоне зростання, служіння громаді. Починали з 13 осіб, членів
Стрийської «Просвіти», і 13 копійок.
Сьогодні маємо 32 000 членів
і понад 50 млн грн в активах,
достатній власний капітал —
понад 14 млн грн, 52 працівники. Розвиток Стрийської кооперативної ініціативи: БФ «Фонд
громад «Рідня», Кооператив здорового харчування «ВІРА», лікарняна каса, асоціація енергозбереження, школа ОСББ.
Уявіть на хвилину, щоб із
понад 600 існуючих сьогодні спілок було таких ЗА ДУХОМ хоч
би 100. Ми б дійсно мали іншу
країну!».

«Галичина» — про свою
діяльність
«2012 рік був одним із найуспішніших років для кредитної
спілки «Галичина», — переконливо
говорить
голова
КС
«Галичина» Назарій Галайко. За
його словами, завдяки спiльним
зусиллям команди вдалося реалізувати всi поставленi на рiк
завдання та плани.
Упродовж звітного року спілка продовжила оптимізувати
процеси та процедури, що дозволило значно підвищити ефективність діяльності й досягти
додатного фінансового результату. Відбувся приріст членів
КС «Галичина»: на кінець звітного періоду до спілки входило
784 особи.
Також відмінним показником успішної роботи кредитної
спілки в 2012 році є зростання
активів — з 1 385, 4 тис.
до 1 624, 1 тис. грн. Резервний
капітал спілки в звітному періоді зріс майже на 70 % порівняно з попереднім і на кінець
2012 р. становив 169,99 тис.
гривень. Найбільшим же досягненням минулого року, на дум-

ку Назарія Галайка, є вступ до
Всеукраїнської асоціації кредитних спілок (ВАКС), а також
членство в такій потужній організації Галичини, як Асоціація
банків Львівщини (до слова,
Назарія Галайка обрано членом
ревізійної комісії Асоціації).
У році, що минув, відбулося
103 засідання кредитного комітету, видано 159 кредитів на
загальну суму 3 017, 4 тис. грн.
Кредитний портфель у звітному періоді зріс на 15 % порів-

няно з попереднім і на кінець
2012 р. становив 1 519,8 тис.
гривень.
Достовірність і повнота річної
звітності
підтверджена
аудиторською фірмою «АВСЦентр» в особі аудитора Н. І. Тімуш.
На думку аудитора, фінансова звітність кредитної спілки
«Галичина» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Закону України «Про
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бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та прийнятих в Україні положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Головний бухгалтер спілки
Марія Огерчук, підсумовуючи
роботу за звітний період, зауважила: «Ми не тільки залишаємося стабільною фінансовою
установою, а й динамічно розвиваємося в цей нелегкий час,
зміцнюємось і зростаємо. Так
навіть у кризовий період наша

кредитна спілка продовжувала
кредитування. Ми прагнемо
залишатися надiйним партнером i вiдповi-дати очiкуванням,
виконуємо взятi на себе зобов’язання якiсно, дотримуємося
принципiв фінансової вiдкритостi й прозоростi».
Слова керівництва кредитної
спілки підтвердили члени спостережної,
наглядової
рад
і ревізійної комісії. Отож, одноголосно учасники звітно-ви-

борчих
зборів
роботу
КС
«Галичина» вирішили вважати
задовільною та підтримали пропозицію голови спілки продовжити капіталізацію, зарахувавши фінансові результати до резервного капіталу.
Нагадаємо, КС «Гали-чина» є
студентською фінансовою установою, що існує в Львівському
інституті УБС НБУ. У ній працюють й обслуговуюються студенти.

ХАРКІВЩИНА
Представники ХАКС і Посольства Сполучених Штатів
Америки в Україні говорили про кредитні спілки
під час робочої зустрічі
Члени Правління Харківської
асоціації
кредитних
спілок
30 липня взяли участь у робочій
зустрічі з представниками економічного відділу Посольства
Сполучених Штатів Америки
в Україні.
Зустріч була ознайомчою:
йшлося про діяльність кредитних спілок, які входять до Харківської асоціації. Зокрема Голова ХАКС надав інформацію
про членів асоціації, кількість
кредитних спілок, основні напрямки кредитування членів
кредитних спілок, акцентуючи
увагу на кредитуванні соціально значущих напрямків, а також розповів про фінансову
підтримку малих і середніх сільгоспвиробників. Крім того, під
час робочої зустрічі обговорю-

вали особливості регулювання
ринку кредитних спілок збоку
Нацкомфінпослуг
і
ризики,
що можуть виникнути в процесі
реформування
регулювання
діяльності кредитних спілок.
Окрему увагу учасники зустрічі приділили співпраці кредитних спілок з банківським
сектором, звернувши увагу на
відмінність надання фінансових послуг цими установами.
Члени Правління ХАКС наголосили на тому, що на відміну
від банків для кредитних спілок
не передбачені механізми державної підтримки в кризові
періоди, а також часто змінюється склад профільного регулятора та значної шкоди професійному іміджу спілок завдають
псевдо-кредитні спілки.

Однак попри негаразди, що
мали місце й досі існують
на ринку, під час зустрічі набагато більше учасники говорили
про позитивні зміни в діяльності кредитної кооперації в Україні.
Так ішлося про роботу обласних асоціацій, всеукраїнських
об’єднань кредитних спілок,
про існування об’єднаних кредитних спілок, які створені для
підтримки ліквідності, про співпрацю спілок з об’єднаннями
малих і середніх сільгоспвиробників, про участь у проекті
«АгроІнвест», фінансову просвіту тощо.
Наприкінці зустрічі представники посольства Сполучених
Штатів Америки зазначили, що
отримали багато цікавої інформації, яку використають у формуванні поглядів міжнародних
інституцій на кредитну кооперацію в Україні.

АР КРИМ
Відбувся перший практикум
з обміну досвідом
На базі кредитної спілки
«Кримкредитсоюз» і Сімферопольського відділення ГО «Інститут фінансових технологій»,
за інформаційної підтримки
ВАКС, 17—22 червня відбувся
навчальний практикум «Незалежний фінансовий радник —
помічник у роботі кредитної
спілки». Учасники освоювали
бізнес-тренажер «Кеш Флоу»,
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проходили інтенсивні тренінги
«Плануй майбутнє», «Особистий
фінансовий план», «Особистий
бізнес фінансового радника»,
«Фінансова грамотність школярів», особистий тренінг Анатолія
Волкова «Фінансовий майстер»;
окремо розглядали особливості
світового фінансового ринку та
роль у ньому кожного з нас.
У якості тренерів також виступали Антолій Шимко (автор
численних тренінгів), Світлана
Козлова, Олег Головченко, Мак-

сим Єрьоменко, які поділились
досвідом роботи з фінансовими
інструментами. Окрему подяку
учасники практикуму висловили Анатолію й Ірині Волковим
за гарну організацію не тільки
навчання, а й цікавого дозвілля.
Подібні практикуми можуть
стати постійними, якщо будуть
цікавими для працівників спілок. Найближчий тренінг запланований на вересень 2013 року,
проходитиме на базі відпочинку
в місті Євпаторія.
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Кредитний продукт «Суниця»
допоможе повернути традиції
Суничне господарство — напрямок рослинництва, який був традиційним для України в середині та
наприкінці двадцятого століття, але зазнав занепаду. Зараз, щоб відродити суничне господарство,
необхідна фінансова допомога — аби запровадити нові технології вирощування й оновити сортовий
склад суничних полів. Тоді з суничного поля можливо отримувати 13 тон врожаю з одного гектару.
І це за два-три тижні. А згодом, коли виробник набуде досвіду та навичок роботи з суницями на конкретній території, врожайність реально довести до 20 тон ягід з одного гектару. Це забезпечить рентабельність вирощування на рівні 50—70 %, упевнені експерти.
І кредитний продукт «Суниця» — цілком реальний спосіб для кредитних спілок підтримати
відродження «суничних» традицій. У цьому переконані фахівці проекту USAID «АгроІнвест»
і ТОВ «Аудиторська компанія «АВС-Центр». Вони розробили кредитний продукт для кредитування
розвитку суничних господарств, які вже мають досвід роботи, діючі суничні поля, необхідне забезпечення водопостачанням і досвід збуту продукції, й хочуть розширити свій бізнес.

Концепція кредитного продукту «Суниця»
Розробники кредитного продукту передбачали, що кредитна спілка надаватиме кредити для
вирощування суниці у відкритому ґрунті, відповідно, вони врахували специфіку цього виду
сільгосппродукції.
Кредити на вирощування суниці відносяться
до таких підвидів відповідно до класифікації
Нацкомфінпослуг: «Кредит на ведення фермерського господарства» (код рядка 012) або
«Кредити на ведення особистого селянського господарства» (код рядка 013) — в залежності від
організаційно-правової форми позичальника.

Зокрема, розробники передбачили, що виробник зможе взяти кредит, аби придбати саджанці
суниці й агроплівку для формування гребенів
грядки.
З огляду на розрахунки, для започаткування
суничного господарства необхідне довгострокове
кредитування — від 24 місяців, адже в перший
рік саджанці суниці врожаю не дають. Так розробники визначили, що кредитувати виробника
доцільно на 24 місяці, якщо він висаджуватиме
в серпні — вересні, й на 36 місяців — в разі висаджування суниці в травні. Це при започаткуванні суничного господарства.

Рекомендація
розробників кредитного продукту
Враховуючи специфіку кредитних спілок,
краще надавати кредити на розвиток, а не започаткування
суничного господарства, оскільки в першому випадку кредити
можуть мати менший термін погашення.
А от мінімальну та максимальну суми кредиту спілкам запропоновано встановлювати індивідуально, як і процентну ставку, — виходячи з власної практики діяльності й аналізу кредитних пропозицій
на місцевому фінансовому ринку.
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Порада від розробників кредитного продукту
Успіх кредитного продукту залежить не тільки від наявного попиту, а й від уміння зацікавити людину й показати, що, наприклад, вирощування суниці — вигідна й потрібна їй справа.
Тому експерти радять:
 використовувати адресну рекламу кредитного продукту «Суниця»;
 співпрацювати з молокопереробними заводами та плодово-консервним виробництвом, які
можуть споживати продукцію суничного поля майже в необмеженій кількості, хоча за дещо
нижчими цінами ніж роздрібні споживачі;
 мати на увазі, що при розрахунку свого господарства сільгоспвиробник повинен правильно оцінювати власні сили — виходячи з часу роботи з однією соткою суниці, особливо, в перший рік
засаджування суничного поля. Наприклад, щоб висадити саджанці на одній сотці поля, йому
знадобиться 9—15 годин, а щоденний полив свіжо сформованих суничних грядок (без застосування механізованого поливу) займає 1—1,5 годин щоденно.
Запроваджувати кредитний продукт пропонують двома шляхами:
Шлях І

КРЕДИТНА СПІЛКА

Продавці агроплівки
(агроволокна)

Співпраця
Співпраця
Постачальник саджанців
суниці
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При такій співпраці:

 суничні господарства купують саджанці лише в тих постачальників, з якими в кредитної спілки встановлено ділові відносини (договір про співпрацю);
 кредит спілка надає шляхом безготівкового перерахування
коштів постачальнику на підставі наданого позичальником
рахунку-фактури;
 кредитна спілка розміщує в своїх приміщеннях інформацію
про цих постачальників, а постачальники в своїй рекламі вказують, що можливо отримати кредит у кредитній спілці.

Шлях ІІ

Співпраця

КРЕДИТНА СПІЛКА

У цьому випадку:
 спілка надає кредити, в основному, готівкою, в окремих випадках — перераховує на підставі
рахунку-фактури;
 позичальник має право самостійно обирати постачальника саджанців та агроплівки;
 передбачається обов’язковий контроль цільового використання кредитних коштів.
Для членів спілки, які отримали кредит, можна забезпечити додаткові можливості для реалізації врожаю суниць і продуктів їх подальшої
переробки, а саме — розмістити рекламні листівки та зразки продукції (фотографій суниці)
у відділеннях спілки, щоб інші члени, котрі відвідують спілку, отримали інформацію про можливість придбати ці продукти за ціною виробника.
Кредитний продукт «Суниця» передбачає, що
кредитна спілка надає кредит суничним господарствам, які вже мають свої суничні поля та
досвід роботи не менше 1 року.
За бажанням кредитної спілки, за умови оцінки відповідних фінансових і нефінансових
ризиків, кредити можна надавати й на створення суничного поля — у такому випадку обов’язковою умовою є наявність інших стабільних
джерел доходів потенційного позичальника.

Особливості кредитування
суничних господарств:
рахуємо потреби й витрати
Особливість кредитування суничних господарств в тому, що потрібно розрізняти потужності домогосподарства й промислового виробництва. Їхня відмінність полягає в обробітку
засадженого поля, достатній системі поливу,
зборі врожаю.
Як визначити реальну потребу господарства
в кредитних коштах, і як розрахувати його орієнтовні витрати?
1. З’ясовуємо, чи можливо вручну обробити поле суниці. Як зазначалось раніше, на висадку саджанців витрачають не більше 15 днів
(максимально допустимий термін зберігання саджанців). На одному гектарі можна висадити
40 000—50 000 саджанців суниці, тобто 4 000—
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5 000 саджанців на 10 арів. Отже, за день потрібно посадити 260—335: якщо працює одна людина, вона має висадити приблизно 30 саджанців на годину, що, як стверджують експерти, на
межі людських можливостей.
Крім того, наприклад, щоб натягнути плівку
для мульчування гребеня-грядки довжиною 50
метрів, потрібно задіяти більше трьох робітників. Наведені приклади свідчать про те, що для
таких обсягів потрібно або задіяти необхідну
кількість працівників, або залучати відповідну
техніку.
2. Система поливу: вручну чи автоматично? У період плодоношення щодобово на полив
1 га суниць потрібно витратити 100 000 л води,
або 100 куб. м. Це означає, що поряд з таким
суничним полем має бути штучна або природна
водойма, а не криниця чи централізоване водопостачання. Домогосподарство реально щоденно
може витрачати на полив не більше 10 куб. м
води, при чому, за наявності додаткових накопичувальних ємностей і централізованого водопостачання. Криниця дає об’єм накопичення не
більше 3 куб. м на добу.
У системі поливу є ще одна особливість: при
неавтоматизованому поливі поля — шлангом,
термін подачі води (за умови якщо працівник
рівномірно розподіляє полив по площі засадженЩо потрібно придбати

Кількість

ня) становить 720 л за годину. Тобто, аби полити
10 арів суничного поля, працівник витратить
майже 14 годин, і це навряд чи можливо.
Отже, якщо розмір суничного поля понад
5 арів, необхідно встановлювати автоматизовану
систему крапельного зрошування.
3. Збираємо врожай. Середній показник
врожайності суниці — 13 т з гектару насаджень,
тобто в середньому 930 кг за день. Без найманої
праці такий врожай за день не зібрати, адже відро суниці важить приблизно 5 кг.
Відповідно, межа людських можливостей домогосподарства — не більше 10 арів суничних
насаджень, що становить близько 20 відер суничного врожаю. Таким чином, за основними обмежуючими факторами експерти визначили межу
можливостей домогосподарства — не більше
10 арів землі. Якщо йдеться про більші площ, вже
потрібні додаткові водойми для водозабору, спеціальна техніка, наймана праця, а значить цим
може займатися повноцінна юридична особа
зі значними виробничими потужностями й фінансовими можливостями.
Скоріш за все, до кредитної спілки частіше
звертатиметься людина, котра має домогосподарство, або фізична особа-підприємець, тому
розрахуємо витрати на суничне поле площею
10 арів:
Середня вартість одиниці

Саджанці суниці

4 500 шт.

помірна середня вартість фрігосаджанця — 3,50 грн/1 шт.

Плівка

750 метрів
шириною 1,2 м

3,00 грн/1 погонний метр

Тобто, максимальна сума кредиту для такого
домогосподарства — 18 000 грн.
При цьому обов’язковою умовою участі члена
спілки в цьому кредитному проекті є наявність
власних коштів на придбання коров’ячого перегною (орієнтовна вартість 1 500 грн), накопичувальної ємності об’ємом 3 куб. м і насосу для подачі води (якщо господар цього не має).
Повернення коштів за рахунок врожайності
такого поля можливе не раніше ніж за рік, тому
розробники кредитного продукту «Суниця» рекомендують кредитувати ті домогосподарства, які
вже мають суничні поля 1-2-річної давності (їх
потрібно обробляти значно менше, ніж у перший
рік, а значить фізично можна утримати одне
домогосподарство). Крім того, цей кредитний
продукт спрямований на розширення суничних
полів або часткової заміни саджанців під час
обов’язкового оновлення продуктивних рослин.
Дохідність поля в наступний рік становитиме
(в разі використання червневих сортів) орієнтовно 13 000—18 500 грн, у залежності від оптової
26
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ціни (приблизно 10—15 грн за 1 кг свіжої суниці).
У разі використання ремонтантних сортів або
сортів нейтрального світлового дня, дохідність
становитиме 32 000—33 000 грн (при середньозваженій оптовій ціні 25 грн за 1 кг).
Варто додати, що частину саджанців можна
використати, щоб вирощувати вуси та сприяти
подальшому розмноженню — для ремонту нових
площ суничного поля або на продаж (рослинам,
що плодоносять, вусики обриваються для зменшення навантаження на кореневу систему).
У забезпечення по таким кредитам експерти
рекомендують брати в заставу земельну ділянку,
на якій висаджують суничне поле, або одного
поручителя на кожні 5 000,00 грн кредиту.
Цікавим моментом в кредитуванні суничних
господарств є період закладки поля. Йдеться про
місяці висаджування саджанців. Для суниці оптимальними періодами висадки є травень і серпень. На врожайність наступного року це не
впливає, тому кредити, видані в серпні, швидше
окупаються.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Застереження експертів:
у серпні, як правило, продають свіжу розсаду, і вона менш стійка для зимівлі.

Як отримати гарний врожай: порада експертів

Детально кредитний продукт розписаний у посібнику, що підготували проект USAID «АгроІнвест»
разом з ТОВ «Аудиторська компанія «АВС-Центр».
Матеріал підготовлено на основі інформації, наданої проектом USAID «АгроІнвест»
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Впровадження фінансової
грамотності в Україні:
сучасний стан і перспективи
Смовженко Т. С., д.е.н., професор,
ректор Університету банківської справи НБУ (м. Київ)
Кузнєцова А. Я., д.е.н., професор,
проректор Університету банківської справи НБУ (м. Київ)

У

продовж 2011—2013 років у суспільстві
особливої актуальності набуває підвищення рівня фінансової грамотності й фінансової просвіти населення, адже фахівці-практики
та науковці стверджують, а пересічні громадяни
сьогодні розуміють, що відсутність елементарних
знань у сфері управління власними фінансами,
невміння вести сімейний бюджет, планувати
витрати й уміло розпоряджатися заощадженнями не тільки підривають фінансову основу кожного громадянина та кожної сім’ї, але й згубно
впливають на економіку країни та її конкурентоспроможність у світовому вимірі.
За даними звіту Всесвітнього економічного
форуму про глобальну конкурентоспроможність
у 2012—2013 рр., Україна серед 144 країн посіла
73-є місце проти 82-го в 2011—2012 рр. У трійку
лідерів входять Швейцарія, Сінгапур та Фінляндія. Російська Федерація та Казахстан випереджають Україну за показниками конкурентоспроможності, посідаючи відповідно 67 і 51-е
місця в загальному рейтингу.
Внаслідок економічних і політичних негараздів Україна втратила 16 позицій за 2009—2010
роки, але в 2011—2012 рр. стан економіки країни покращився, що дало змогу піднятися в рейтингу на 7 позицій. А згідно зі звітом Всесвітнього економічного форуму про глобальну конкурентоспроможність за 2012—2013 рр. Україна піднялася ще на 9 позицій, продовжуючи демонструвати свої основні конкурентні переваги —
освіту та ємність ринку.
Високоосвічене населення, значна ємність
ринку є хорошою основою для подальшого економічного зростання. І на цьому шляху підняття
рівня фінансової грамотності є не тільки складовою освіченості громадян, але й фінансової безпеки країни, адже очевидним є той факт,
що недостатній рівень фінансової грамотності
був однією з причин нещодавньої фінансової
кризи [1].

Тому підвищення фінансової грамотності
й фінансової культури в суспільстві, а також
створення ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг сьогодні повинні стати основною ціллю Національного банку України
та банківських установ на шляху підвищення
довіри населення до вітчизняної банківської системи (рис. 1). Комплексна програма підвищення
рівня фінансової грамотності є одним із найсистемніших і найдієвіших інструментів підготовки
громадян до використання постійно змінних
складних фінансових інфраструктур, яка сприяє
росту по-тенціалу розвитку національного фінансового ринку та зміцненню довіри до банківської
системи.
Варто сказати, що процес створення Національних стратегій і програм підвищення рівня
фінансової грамотності населення — кропіткий,
і сьогодні такі стратегії розроблені та затверджені на державному рівні у 34 державах, серед
яких Австралія, Азербайджан, Бразилія, Білорусь,
Валютний союз Східно-карибських держав, Великобританія, Замбія, Ірландія, Казахстан, Канада,
Кенія, Малайзія, Нова Зеландія, Південна Африка, Польща, Російська Федерація, Сінгапур, США,
Танзанія, Тринідад і Тобаго, Уганда, Угорщина
тощо.
За спостереженнями міжнародного консультанта — колишнього керівника Департаменту фінансової грамотності в Управлінні фінансових
послуг (FSA) у Великобританії Шона Манді та
аналітичними оцінками експертів проекту USAID
FINREP-1 «Розвиток ринку фінансових послуг», —
зробленими за результатами опитування 2 000
респондентів різновікових груп, сучасний споживач фінансових послуг [2, 3]:
1. Має лише базові знання та навички з фінансової грамотності (реальний рівень знань
в Україні, встановлений на основі анкетування,
яке включало 15 запитань), за п’ятибальною шкалою оцінений так: 44 % населення нічого не знає
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 підвищення транс


парентності
та
незалежності;
посилення комунікаційної політики;
підвищення ринкової дисципліни.

 підвищення прозорості;

 підвищення якості
корпоративного
управління;
підвищення КСВ;


 підвищення якості
обслуговування
клієнтів.

НБУ

ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ ДО
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

БАНКІВСЬКІ
УСТАНОВИ

підвищення фінансової грамотності та фінансової культури в суспільстві;
побудова ефективної системи захисту прав споживачів
фінансових послуг.
Рис. 1. Основні напрями підвищення довіри до банківської системи в Україні

(0—3 правильних відповіді), 38 % з опитаних
має незадовільні знання (4—6 правильних відповідей), задовільний рівень знань виявили 16 %
респондентів (7—9 правильних відповідей),
а добрі знання має тільки 2 % громадян (10—12
правильних відповідей).
2. Використовує тільки найпростіші послуги,
в основному — платежі й не відчуває себе комфортно ані щодо фінансових послуг, ані щодо їх
провайдерів та не знає, що робити якщо виникають проблеми з фінансовою установою (у випадку виникнення конфліктних ситуацій 47 %
нічого не робить, 32 % громадян просто достроково припиняють користуватися послугами компаній. І тільки 12 % громадян подає скаргу до
відповідної компанії, а 4 % — до судових органів. При цьому респонденти так оцінили рівень
довіри: до судів (31 %), до уповноваженого
з прав людини (24 %), до НБУ — 11 %, до Держспоживчстандарту — 11 %, до Держфінпослуг
(нині Нацкомфінпослуг. — Прим. ред.) — 8 %).
3. Не відчуває себе захищеним у випадку
суперечок з фінансовою установою (тільки 7 %
населення України знає, що гарантована державою сума вкладу в банку України становить
200 тис. грн на одного вкладника; 10 % респондентів переконані у відсутності обмежень щодо
суми гарантованих депозитів, тоді як 25% вважає, що гарантій за депозитами в банках не
існує взагалі).
4. Не цікавиться фінансовими новинами
(23 % респондентів узагалі не відстежують жодних тенденцій фінансових ринків. Найпопулярнішими темами є споживче кредитування
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(29 %), динаміка індексу інфляції (20 %), зміни
розмірів пенсій, соціальних виплат і податкових
пільг (15 %), депозитні рахунки в банках (16 %)
та зміни на ринку нерухомості (10 %). Лише 4 %
цікавляться курсом валют, при цьому кожний
третій респондент засвідчив, що користується
послугою валютного обміну).
5. У питаннях фінансів довіряє родичам
і знайомим (52 % опитаних довіряє досвіду знайомих, 25 % покладається на інформацію, одержану з газет і журналів, 23 % користуються даними фінансових компаній, 14 % респондентів
довіряють ЗМІ та рекламі, 10 % для ухвалення
рішень користуються послугами Інтернету, на
власний досвід покладається тільки 1 % опитаних).
6. Не аналізує можливості сімейного бюджету
(49 % громадян, в яких залишаються кошти на
кінець місяця після сплати всіх витрат, не несуть
їх до фінансових установ, а залишають у себе
в готівковій формі; майже 30 % споживачів витрачають заощадження на купівлю споживчих
товарів; лише 10 % кладуть гроші на депозитні
рахунки в банк, а менше 1 % інвестують).
7. Не вірить у життя в борг (38 % респондентів купує в кредит, якщо на ці товари встановлений розпродаж, 18 % — бере на себе кредитні
зобов’язання, інвестуючи у власну освіту, близько
12 % громадян або взагалі не користуються кредитом, або беруть його лише в разі крайньої необхідності; понад 18 % не змогли відповісти на це
запитання).
Проте аналіз стану фінансової грамотності в
інших країнах показав, що такі ж проблеми існу«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ють й у них (рис. 2). Так за оцінками А. Рухвальського, представника відділу просвіти Комісії
фінансового нагляду Польщі (Komisia Nadzoru
Finansowego), у Польщі 55 % домогосподарств не
мають бюджету, проте 77 % респондентів відстежує власну фінансову ситуацію; 73 % зазначили, що вчасно сплачують рахунки, 46 %
респондентів не практикують довгострокові заощадження, надаючи перевагу витратам наявних

коштів, а рівень використання фінансових
інструментів залишається низьким порівняно
з іншими країнами із розвиненою ринковою економікою.
Лише 63 % мають банківський рахунок, 36 %
повідомили про наявність страховки, 25 % користуються кредитними картками, 26 % є учасниками пенсійного фонду і тільки 16 % — мають
ощадний рахунок [4].

Рис. 2. Рейтинг фінансової грамотності (лютий — квітень 2012 р., 25 тис. учасників із 28 країн)

За офіційними даними, у Канаді 49 % дорослого населення не займається плануванням і веденням бюджету, 48 % респондентів зазначили
про наявність фінансових проблем, з якими вони не знають як впоратися. 75 % респондентів
зазначили, що потребують фахової допомоги
в питаннях обслуговування особистих витрат,
фінансового планування й отримання достовірної та доступної фінансової інформації [5].
У Чехії 35 % респондентів оцінили рівень власних фінансових знань на «3» бали за п’ятибальною шкалою; 29 % опитаних зізналися, що рівень їхніх фінансових знань не дозволяє їм
використовувати інвестиційні та кредитні продукти; 81 % заявили, що під час навчання в
школі вони не отримали належних фінансових
знань. Плануванням бюджету регулярно займається лише ¼ чеських домогосподарств, а 2/5
домогосподарств планують тільки значні витрати [6]. Різноманітність, складність і постійна
оновлюваність сучасних фінансових продуктів і

послуг вимагає хорошого рівня фінансової освіченості населення щодо управління власними
фінансами. Проте навіть порівняно прості фінансові продукти можуть бути складними для громадян, в яких немає елементарних фінансових
знань.
Фінансова грамотність й обізнаність споживачів у власних правах є передумовою для створення ефективних і прозорих ринків капіталу й економіки в цілому.
Навчання фінансової грамотності й адекватне
нормативне забезпечення захисту прав споживачів є ключовими елементами посилення спроможностей споживачів фінансових послуг.
Пунктом 13 Національного плану дій на 2013
рік щодо впровадження Програми економічних
реформ на 2010—2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава», затвердженого Указом Президента
України від 12 березня 2013 р. № 128/2013, передбачено реалізацію положень Стратегії рефор31

Червень — липень 2013

мування системи захисту прав споживачів на
ринках фінансових послуг на 2012—2017 роки,
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 31 жовтня 2012 року № 867-р.
Тому вже сьогодні створюють національні
програми підвищення фінансової грамотності
споживачів фінансових послуг і провідну роль
у цьому напрямку відіграють фінансові регулятори. Так із 37 країн Європи та Центральної Азії,
де є стратегії фінансової грамотності, в 2/3 координатором
виступає центральний
банк
(Бельгія, Італія, Польща, Норвегія, Мальта, Угорщина), у Чеській республіці, Іспанії, Нідерлан-

дах — Міністерство фінансів, у Великобританії,
Ірландії — центральний орган фінансового нагляду. Отже, перше і головне — маючи Стратегію,
потрібно визначитися з головним координатором
програм фінансової просвіти.
Ми вважаємо, що процес системного впровадження фінансової грамотності в Україні повинен відстежувати єдиний орган — координаційна рада, яка повинна розробити Національну
стратегію фінансової грамотності, сформувати
перелік цільових програм для реалізації такої
Стратегії та забезпечувати систематичний контроль за її виконанням (рис. 3).

КР — Координаційна рада — може бути
створена двома способами:

КР:

— розробляє національну страте-

— орган, який включає представників
від усіх урядових структур, міністерств
і відомств, а також від НБУ, які беруть
участь у розробці національної стратегії/програми фінансової грамотності.

— функції координатора може взяти на
себе виключно НБУ.

Розробка дидактичних
підходів і методів роботи, визначення цільової
аудиторії, створення
спеціальних орієнтованих програм

гію/програму фінансової грамотності;

КР

— формує завдання для розроблення цільових програм;

— координує, організовує та контролює виконання програм.

Департаменти НБУ, структурні підрозділи
інших установ, міністерств і відомств,
ВНЗ

Залучення ТV, періодичних видань,
інших друкованих
джерел, використання аудіо- та відеоматеріалів

Рис. 3. Завдання координації та виконання заходів щодо підвищення рівня фінансової грамотності

Умовою досягнення успіху фінансової просвіти є забезпечення комплексного охоплення
навчальними заходами усіх аспектів функціонування фінансового ринку, враховуючи особливості його розвитку, демографічні й соціальні зміни в країні.
Фінансова просвіта повинна базуватись на
принципах:
— об’єктивності — підвищення рівня фінансової грамотності широкого загалу населення та інформування цільової аудиторії
про окремі фінансові продукти і послуги
за умови, що така робота не здійснюється
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з метою реклами відповідних товарів і послуг;
— експертності — високий професійний
рівень викладачів що використовують об’єктивну та надійну інформацію при розповсюдженні знань з фінансової грамотності;
— визначення цільової аудиторії — конкретні
проекти або програми з підвищення фінансової грамотності повинні мати чітку визначену цільову аудиторію та використовувати найефективніші канали комунікації.
Інше важливе завдання — розробка національних стандартів з фінансової просвіти, які
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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передбачають навчальні плани та програми, методики і інструменти практичної реалізації цих
планів і програм, критерії оцінювання і сертифікації знань, комплекс заходів з підготовки ви-

кладацького складу тощо. На нашу думку, це повинні зробити органи державного управління:
МОН, МОЗ, базові міністерства та відомства, Пенсійний фонд тощо (рис. 4).

Уряд, Адміністрація Президента

Розроблення національної стратегії фінансової
грамотності

МОН, МОЗ, НАБУ, АУБ

Створення навчальних і розвиваючих цільових програм

Пенсійний фонд, ДПА, ДК РФРі
РЦП Мінекономіки,
Мінсоцполітики

Створення спеціалізованих цільових програм, рецензування матеріалів, надання інформації
про фінінструменти

Громадські організації, профспілки, фонди, об’єднання, ЗМІ

Формування свідомості населення

Мінфін

Фінансування стратегій та цільових програм

НБУ може очолити всю роботу
Рис. 4. Розподіл повноважень щодо реалізації комплексу заходів із підвищення рівня фінансової грамотності
населення

У цьому процесі величезну роль мають відігравати навчальні заклади, оскільки саме вони
повинні забезпечувати пропозицію освітніх проектів.
Реалізація комплексного підходу при створенні навчально-методичного забезпечення й інформаційно-освітніх продуктів, які відповідатимуть
потребам визначених цільових груп, повинна
включати:
— перегляд та оцінку рівня й якості наявного
навчального й інформаційного забезпечення
на відповідність цілям підвищення фінансової грамотності, приведення змісту навчальних програм відповідно до принципу «від
простішого — до складнішого»;
— включення спеціального курсу «Фінансова
грамотність» до навчальних планів освітніх
установ, а також вкраплення окремих тем з
фінансової грамотності в навчальні предмети,
передбачені
навчальними
планами
(наприклад, математика, право, географія
тощо) у вигляді ілюстрованих матеріалів, конкретних прикладів і задач;
— створення навчально-просвітницького забезпечення для самоосвіти населення;
— впровадження інтерактивних методів навчання, що передбачають застосування нетра-

диційних навчальних підходів з використанням сучасних електронних та інтернеттехнологій тощо.
У 2011 р. розпочалася спільна реалізація
ініціатив Національного банку України, Університету банківської справи НБУ та проекту USAID
Агентства США з міжнародного розвитку
«Розвиток фінансового сектору» (FINREP-І), метою
якого було визначено підвищити фінансову грамотність населення України шляхом розроблення
й поетапного впровадження цільових програм
для реалізації національної Стратегії підвищення
фінансової грамотності населення. У результаті
реалізації 1-го та 2-го етапів цього проекту
(2011—2013 рр.):
1. Університетом банківської справи Національного банку України спільно з проектом та за
підтримки Національного банку України розроблено навчально-методичне забезпечення курсу
«Фінансова грамотність» (посібник для вчителя,
посібник і робочий зошит для учня), які схвалені
комісією з економіки Науково-методичної ради з
питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах. «Пілотне» викладання курсу «Фінансова грамотність» проводилося протягом другого семестру 2011/2012 нав-
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чального року, відповідно до наказу Міністерства. До експерименту було долучено 13 шкіл з 5
регіонів України: Київ, Львів та Львівська область, Харків, Черкаси та Донецька область і в
результаті охоплено понад 500 учнів 10-х класів.
Курс з вересня 2012 року впроваджено
у навчальний процес у 71 загальноосвітній школі
та навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
із 14 регіонів України та введено до навчальних
планів як вибірковий. Вже в 2013 році курсом
було охоплено понад 3 300 учнів 10-х класів
із 17 регіонів країни, які безкоштовно одержали
навчально-методичні матеріали з дисципліни
«Фінансова грамотність».
2. Проведено 3 навчальні семінари-тренінги
для вчителів, які викладають курс «Фінансова
грамотність». У результаті таких тренінгів підготовлено 84 тренери з навчальної дисципліни
«Фінансова грамотність», які на фаховому рівні
можуть проводити якісну підготовку вчителів
з цього курсу в регіонах на базі Інститутів підвищення кваліфікації і педагогічної майстерності
педагогів МОН України.
3. Підписано Угоду про співпрацю між УБС
НБУ та МОНмолодьспорту України, на основі
якої розроблено та затверджено Програму дослідно-експериментальної роботи за темою
«Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності в навчально-виховний процес навчальних закладів» на базі навчальних
закладів України на 2012—2019 роки. Успішно
завершено 1-ий етап проведення наукової роботи та окреслено основні напрями для забезпечення реалізації 2-ого етапу.
Варто зазначити, що основними документами, які врегульовують впровадження курсу «Фінансова грамотність», є Постанова НБУ від
21.03.2012 р. «Про створення Національним банком України міжвідомчої робочої групи з розроблення та реалізації Програми підвищення рівня
фінансової грамотності населення України», лист
МОН України щодо впровадження навчального
курсу «Фінансова грамотність» в окремих школах, рішення вченої ради Інституту інноваційних
технологій та змісту освіти «Про пілотний проект
«Фінансова грамотність» від 25.04.2012 р., договір про співпрацю Університету банківської
справи та Інституту інноваційних технологій та
змісту освіти від 05.07.2012 р., наказ МОН
України «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Науково-методичні
засади впровадження фінансової грамотності
в навчально-виховний процес навчальних закладів» на базі ВНЗ України» від 29.05.2012 р.,
наказ НБУ № 125 від 13.08.2012 р. «Про затвердження Плану заходів НБУ з підвищення рівня
фінансової грамотності населення України на
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2012 рік», Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012—2017 рр.
Упродовж викладання курсу «Фінансова грамотність» у школах України було проведено анкетування учнів 15—16 років для виявлення реального стану їх фінансових знань і визначення
необхідності впровадження такого курсу. Під час
анкетування (анкета включала 20 запитань) було
опитано 1 836 учнів із 56 загальноосвітніх
закладів, розміщених у 14 областях України,
а саме: Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Херсонській, Миколаївській, Донецькій,
Запорізькій, Київській, Черкаській, Житомирській і Сумській. Оцінювання виявило, що учні
міських шкіл показали в середньому на 13 %
вищий рівень знань, ніж учні сільських шкіл
(рис. 5).
Узагальнення результатів анкетування засвідчило, що 49 % учнів має незадовільний рівень
фінансових знань (6—10 правильних відповідей),
35 % — задовільний (11—14 правильних відповідей), 11 % опитаних нічого не знає (0—5 правильних відповідей), і тільки 5 % учнів виявили
добрий рівень знань (15—17 правильних відповідей). Відмінних відповідей взагалі не виявилося.
Найкращий рівень фінансових знань мають
учні, які навчаються в навчально-виховних комплексах (12 %), ліцеях (8 %), коледжах і спеціалізованих загальноосвітніх школах (по 7 %).
Найскладнішими для учнів були математичні
запитання анкети, а також, що дивно, запитання
«Що таке споживчий кошик?» — саме на нього
було дано найменшу кількість правильних
відповідей в цілому по Україні.
За результатами 2-х етапів проекту FINREP-І
було проведено аналіз та оцінювання здобутків, а
також окреслено основні проблемні питання та
завдання, які потребують комплексного вирішення. До основних здобутків, безсумнівно, варто
віднести: зростання кількості шкіл у яких читається курс «Фінансова грамотність»; розширення географії викладання з 5 до 17 регіонів; збільшення кількості підготовлених викладачів, які б
могли виступати в якості тренерів до 30 осіб;
кількість викладачів курсу зросла до 85 осіб; кількість учнів зросла з 500 до 3 300 осіб, а також
100 % забезпечення учнів і вчителів якісними
навчально-методичними матеріалами з курсу
«Фінансова грамотність» і створення й активацію
веб-сторінки.
Водночас, є й проблеми, вирішення яких потребує залучення додаткових ресурсів. Зокрема,
в Україні сьогодні в 25 областях, АР Крим, а також в м. Київ та м. Севастополь налічується
19 900 шкіл, в яких навчається 4 293 000 шко«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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Рис. 5. Оцінювання рівня
фінансової грамотності
учні в Україні та регіонах
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лярів, у тому числі 300 тис. учнів 10-х класів.
Для того щоб забезпечити їх якісну підготовку з
дисципліни «Фінансова грамотність», необхідно
підготувати понад 10 тис. вчителів і надати усім
учням навчально-методичний матеріал, на виготовлення якого потрібно додатково залучити
8 млн грн (за даними МОН України). Особливо
гостро сьогодні постає проблема стандартизації
курсу (кількість годин, семестр, протягом якого
буде проводитися його викладання, підходи щодо оцінювання тощо). Окремим великим завданням, яке потребує негайного вирішення, є проведення моніторингу й оцінювання рівня засвоєння учнями знань і набуття ними практичних навичок із курсу «Фінансова грамотність»:
необхідно виявити рівень знань до початку
та наприкінці вивчення курсу «Фінансова
грамотність», щоб побачити, як одержані знання
допоможуть молодій людині в практичному
повсякденні. А також здійснення моніторингу
педагогічної майстерності вчителів, основне завдання якого — виявити рівень підготовки вчителя для створення постійно діючої системи підвищення професійної майстерності педагогів, які
забезпечують викладання курсу «Фінансова грамотність» і впровадження цієї дисципліни в усіх
школах й інших навчальних закладах 1-2 рівнів
акредитації в Україні.
Ці питання стали ключовими для відкриття
нового проекту, який стартував у 2012 році
(FINREP-ІІ) та який розрахований на період
2012—2017 рр. Метою проекту FINREP-ІІ визначено підвищення стабільності фінансового сектору та відновлення довіри населення до фінансових ринків. Основними завданнями є впровадження
курсу
«Фінансова
грамотність»
у школах і ВНЗ 1-2 рівнів акредитації у всіх
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регіонах України, підготовка кваліфікованих тренерів, організація системи навчання вчителів,
створення системи моніторингу й оцінювання
знань і забезпечення інформаційної підтримки
проекту.
У березні 2013 року відбулося засідання Вченої ради Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти МОН України (протокол № 4 від 27
березня 2013 р.), на якому було розглянуто звіт
про впровадження курсу. За його результатами
ухвалені такі рішення.
На виконання п. 13.1 «Національного плану
дій на 2013 рік щодо підвищення ступеня
відповідальності вітчизняної системи захисту
прав споживачів фінансових послуг» загальним
принципам захисту прав споживачів фінансових
послуг Організації економічного співробітництва
та розвитку і з метою запровадження курсів професійного
розвитку
для
педагогічних
працівників, спільно з Університетом банківської
справи Національного Банку України Міністерству скласти план-графік проведення навчання
та тренінгів для вчителів із фінансової грамотності у регіонах України на базі закладів післядипломної педагогічної освіти, розробити програму
підготовки тренерів із курсу «Фінансова грамотність», організувати і провести тренінгсемінари з викладачами навчальних закладів, які
будуть залучені до викладання навчального курсу
«Фінансова грамотність».
Проте сьогодні паралельно із завданням підготовки фахових педагогів з фінансової грамотності постає проблема завантаження таких вчителів необхідною кількістю годин у школах. Тому
зрозуміло, що вчитель повинен мати сформовану
цілісну систему знань, які б допомогли йому
викладати не тільки курс «Фінансова гра35
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мотність», але й «Економіку», «Основи споживчих
знань», а також ті дисципліни, які сьогодні ще не
розроблені на рівні початкової та середньої школи, проте які повинні створюватися та в сукупності забезпечувати системну підготовку учня до
провадження власного фінансового життя, починаючи з 1-го класу.
Вирішення цього завдання вбачається можливим шляхом вирішення спільно з МОН
України питання про формування плану державного замовлення на підготовку фахівців
освітньо-кваліфікаційного
рівня
«бакалавр»
і «магістр» із числа випускників загальноосвітніх
шкіл і вчителів-практикантів.
Окрім цього, вирішено створити робочі групи
із числа учасників навчально-наукового комплексу «Економосвіта» з розробки навчальнометодичних комплектів з курсу «Фінансова грамотність» для учнів 1—4 та 5—9 класів, а також
визначити базові вищі навчальні заклади та
надати їм відповідні повноваження щодо
здійснення науково-методичної підтримки курсу
«Фінансова грамотність».
Сьогодні такими закладами визначено:
Університет банківської справи НБУ, Тернопільський національний університет, Луцький
національний технічний університет, ДВНЗ
«Українська академія банківської справи НБУ»,
Полтавський університет економіки і торгівлі,
Хмельницький національний технічний університет; Одеський національний економічний
університет.
Одним із пріоритетів Міністерства є введення
вибіркового курсу «Фінансова грамотність» в неекономічних професійно-технічних навчальних
закладах і ВНЗ за рахунок годин, відведених на
вивчення предметів, що вільно обираються, та
організація проведення Всеукраїнського турніру
для
школярів
із
фінансової
грамотності
(протягом 2013—2014 н. р.).
У ході проведення Вченої ради було відзначено, що підвищення рівня фінансової грамотності
та загального рівня фінансової освіченості громадян — це процес, який має відбуватися одночасно «зверху — вниз» і «знизу — вверх».
Бажання керівництва — уряду, НБУ — не
забезпечить потрібного результату, якщо не буде
бажання широких верств населення здобувати
знання. І тут надзвичайно важливу роль мають
відіграти недержавні установи, громадські організації, які би взяли на себе захист прав споживачів і підвищення рівня фінансової освіченості дорослого населення, реалізуючи проекти з
фінграмотності, використовуючи можливості
щодо забезпечення відкритості інформації про
фінансові продукти і послуги, надаючи консультативні послуги громадянам і захищаючи права
36

споживачів.
Сьогодні в Україні створене та працює об’єднання — Громадська організація «Національна
мережа фінансової просвіти» (ГІ «НМФП»), до
складу якої увійшли: Всеукраїнська асоціація
кредитних спілок, Громадська організація «Ліга
фінансового розвитку», Всеукраїнська громадська організація «Центр прав людини «Громадська
ініціатива», Міжнародна благодійна організація
«Український освітній центр реформ», Науковонавчальний комплекс «Економосвіта» (Університет банківської справи НБУ, Тернопільській
національний економічний університет, Інститут
регіональних досліджень НАН України, Луцький
національний технічний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Львівська державна фінансова академія, Львівська комерційна академія), Громадська організація
«Інститут фінансових технологій», Ресурсний
центр розвитку громадських організацій ГУРТ,
Фонд
розвитку
громадських
організацій
«Західноукраїнський ресурсний центр» й Асоціація незалежної економічної освіти.
Основною метою діяльності Мережі є об’єднання зусиль громадських організацій, освітніх
установ, професійних учасників фінансового
ринку, засобів масової інформації, рядових організацій задля підвищення рівня фінансової
грамотності українців, захисту їхніх інтересів як
споживачів фінансових послуг, забезпечення
їхнього добробуту, соціальної стабільності та
справедливості.
Громадська ініціатива «Національна мережа
фінансової просвіти» здійснює свою роботу в таких напрямах:
1. Фінансова просвіта молодших поколінь.
2. Фінансова просвіта користувачів фінансових послуг.
3. Фінансова просвіта окремих верств населення.
4. Консультаційна підтримка користувачів
фінансових послуг.
Робота ГІ НМФП в кожному з цих напрямків
провадиться спеціально створеними Комітетами
із аналогічними назвами. Навчання різних
верств населення відповідно до визначених
напрямів і мети діяльності буде проводитися за
переліком програм:
• Програма «Управління родинними фінансами» — навчання для дорослих з метою підвищення базової фінансової грамотності в сфері управління родинними фінансами.
• Програма «Просто про фінансові послуги» —
навчання для дорослих з метою надання необхідних знань для якісного та безпечного користування відповідними різновидами фінансових
послуг.
«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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• Програма «Старт для фінансового майбутнього» — навчання школярів та студентів з метою комплексного ознайомлення з діяльністю
ринків фінансових послуг.
• Програма «Сила голосу фінансової просвіти» — навчання журналістів з метою надання
необхідних знань для ефективної професійної
діяльності в сфері фінансів, фінансового сектору
та фінансових послуг.
• Програма «Національний прес-клуб фінансової просвіти» — інституційне формування,
організаційна підтримка та змістовне наповнення національного медіа-простору в сфері підвищення рівня фінансової грамотності населення.
• Програма «Віртуальний фінансовий радПріоритетні цільові групи програми підвищення фінансової
грамотності населення

школярі та студенти

ник» —
створення
та
підтримання
функціонування спеціалізованого інтернет-порталу
як каналу поширення знань, дистанційного консалтингу та інтерактивного навчання в сфері
підвищення рівня фінансової грамотності населення.
• Програма «Суспільний діалог заради
добробуту» — організація та підтримання
постійного діалогу між владою, фінансовим сектором, громадськістю, закладами освіти та засобами масової інформації з питань забезпечення
належного рівня фінансової обізнаності населення країни.
Ці програми визначено відповідно до цільових
програм для різних верств населення (рис. 6).

у найближчому майбутньому будуть формувати попит на сучасні банківські продукти та послуги

працююче населення

основна група клієнтів фінансових структур, несе
найбільші ризики у порівнянні з іншими групами
населення

пенсіонери

становлять групу підвищеного ризику, для якої помилки в управлінні власними фінансовими ресурсами можуть призвести до серйозних наслідків

фінансово обмежені (на межі
фінансового обмеження) групи населення

громадяни, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі; сім’ї з низькими доходами, іммігранти
і т. д.

Рис. 6. Цільові групи та програми підвищення фінансової грамотності населення

Їх реалізація може бути успішною за умови
формування спеціальної освітньої інфраструктури, яка передбачає:
 створення мережі регіональних навчальних центрів на базі існуючого освітнього та експертного потенціалу з адаптацією програм під
вищезгадані цільові групи населення і місцеву
специфіку (школи фінансової грамотності);
 освоєння інформаційного та освітнього
потенціалу в мережі Інтернет, масових цільових
соціальних мережах, віртуальних ігрових середовищах.
Ще однією ініціативою ГІ НМФП є проведення літніх таборів для учнів України, у ході яких
спеціально підготовлені тренери (магістри та
науково-педагогічні працівники Університету
банківської справи НБУ та інших базових закла-

дів, визначених МОН України) будуть навчати
дітей фінансової грамотності, а також співпраця
із регіональними центрами зайнятості щодо підготовки фінансово обґрунтованих, актуальних
для регіонів бізнес-проектів із подальшим їх
впровадженням тими особами, які через кризові
явища втратили роботу й мають бажання відкрити власну справу.
Важливим завданням сьогодення є забезпечення ефективної співпраці та координації діяльності всіх структур, які займаються проблемою
підвищення фінансової грамотності населення
в Україні. З метою забезпечення ефективної співпраці та виконання завдань Стратегії, необхідно
мати відкриту платформу для постійних зустрічей, обговорень, обміну інформацією та досвідом
усіх учасників процесу та попередньої координа37
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ції будь-якої діяльності на етапі підготовки,
а також забезпечити можливість приєднання
нових членів, особливо освітян і представників
організацій та установ, залучених до популяризації фінансової просвіти.
Важливим кроком у популяризації фінансової
грамотності є використання засобів масової інформації. Активізація каналів інформування
населення повинна поводитися в доступній для
розуміння формі через:
 створення спеціалізованих програм на
телебаченні та радіо;
 запровадження навчальних циклів у популярних і авторитетних друкованих та інтернет-виданнях;
 створення й наповнення веб-сайту та його
використання для дистанційного викладання курсу «Фінансова грамотність»;
 написання статей в молодіжних журналах,
журналах для молодих сімей, подання інформації в пресі, виготовлення рекламної
продукції та її розмищення (наприклад,
в метро);
 публікацію брошур для розповсюдження
в банках, навчальних закладах, серед молодих матерів, пенсіонерів, у місцях позбавлення волі.
За допомогою телебачення і радіо інформацію про особисті фінанси можна зробити доступною для населення: наприклад, включивши її у
«мильні опери», шоу, або передачі, які транслюються в прямому ефірі по телебаченню чи радіо
з можливістю для радіослухачів телефонувати на
передачу, або навчально-розважальні передачі,
тобто використання розваг і ЗМІ для розповсюдження освітньої інформації.
Ще один напрям — публікації брошур, журналів, коміксів, створення мультфільмів для наймолодших — це тільки невеликий перелік заходів, якими сьогодні займаються науковопедагогічні працівники та фахівці Університету,
залучаючи до цього процесу членів ГІ «НМФП» та
професійні компанії, які мають великий досвід у
створенні таких продуктів.
Вищезазначені ініціативи будуть успішними
тільки якщо їх сприйматимуть як неупереджені,
а не маркетингові.
Окремим важливим завданням є формування
такого соціального середовища, яке б сприяло
підвищенню фінансової відповідальності всіх
верств населення, тобто створення системи консультаційної допомоги і підтримки населення,
яке передбачає створення сall-центрів, консультаційного центру в мережі Інтернет (з розміщенням сервісів на найбільш популярних сайтах),
безплатне розповсюдження програмного забез38

печення для управління особистим і сімейним
бюджетом, трансляція соціальної реклами на телебаченні та радіо, в Інтернеті (просування іміджу успішності фінансово грамотної та відповідальної людини), проведення інформаційнопросвітницьких компаній, що сприяють підвищенню соціальної та економічної активності населення (наприклад, День Ощадності, конкурси
творчих робіт, соціальні проекти, олімпіади із
залученням школярів та студентів та ін.).
Багато на цьому шляху залежить від самих
учасників фінансового ринку, які можуть впроваджувати інституційні зміни в діяльності своїх
фінансових компаній. І сюди слід віднести дотримання «кодексу честі» працівників банків і
фінансових компаній, розробку та розповсюдження стандартів публікації банками та компаніями фінансової інформації в доступній для розуміння непрофесіоналів формі (стандарти розкриття інформації), а також формування єдиної
системи відгуків громадян про якість обслуговування клієнтів банками і фінансовими компаніями.
Дієвими заходами у напрямі посилення захисту прав споживачів фінансових послуг повинні
стати:
 встановлення вимог щодо використання
банківськими установами єдиних зразків
«основних даних про фінансові послуги» (щоб клієнти могли легко порівняти фінансові продукти у різних банках);
 покращення розкриття інформації про особливі ризики для клієнтів (кожен клієнт
повинен бути чітко поінформований про
ризики, пов’язані з отриманням банківських послуг, наприклад, про валютні ризики
при отриманні кредитів в іноземній валюті, ризики інвестування у схеми фінансування житлового будівництва тощо);
 посилення контролю з боку регулятора за
дотриманням банківськими установами
вимог законодавства (про розкриття інформації, достовірність інформації при видачі кредиту тощо).
Таким чином, з урахуванням кращого міжнародного досвіду, реалізацію цих завдань можна
забезпечити одним із двох запропонованих нижче способів.
Створення незалежного інституту фінансової
освіти та інформування — Центру фінансової
грамотності та захисту прав споживачів фінансових послуг, який би ініціював проведення досліджень в області фінансової грамотності, формував єдину політику, об’єднуючи та координуючи
різнопланові ініціативи, брав участь у розробці
нових інструментів підвищення фінансової гра-
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мотності, захисту прав споживачів фінансових
послуг, і, таким чином, сприяв підвищенню довіри не лише до банківських установ, але й до
всієї фінансової системи (рис. 7).
Варто зазначити, що основними цілями такого Центру повинні стати:
 зростання компетенції громадян в області
управління власними фінансами (розуміння фінансової термінології, володіння
актуальною інформацією, відповідальна
фінансова поведінка, вмінні приймати
обдумані фінансові рішення);
 розширення масштабів використання населенням різноманітних фінансових інструментів;
 зміцнення фінансової захищеності громадян як споживачів фінансових послуг;
 підвищення довіри до банківської системи
та фінансових інститутів.
Основними завданнями Центру на початкових етапах його функціонування повинні стати:
 розповсюдження інформації про управління особистими заощадженнями, використання продуктів та послуг банків у брошу-
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рах та листівках, спрямованих на конкретні групи населення, в яких би надавалася
перевага використанню зрозумілих схем,
графіків та фотографій, а не довгим текстам з важкими для розуміння термінами та
поняттями;
розповсюдження видань і публікацій, присвячених фінансовим питанням для визначених цільових груп (наприклад, посібник
для молоді з ефективного використання
кишенькових грошей);
створення інтерактивних експозицій про
фінансову систему та гроші з подальшою
можливістю організації екскурсій для школярів та студентів;
створення та розповсюдження програмних
розробок для управління сімейним бюджетом, інтегровані в банківські електронні
системи (наприклад, на інтернет-сайтах),
які б дозволяли отримати уявлення про
фінансові продукти і їх можли-вості;
організація національних конференцій
з питань фінансової освіти, де б, в першу
чергу, приділялася увага групам населення,
які зазнають найбільших фінансових втрат
Банки та
інші фінансові установи

Державна
комісія з
цінних паперів і фондового ринку

Нацкомфінпослуг

ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Мета: підвищення фінансової грамотності населення

Регіональні центри фінансової грамотності

організація та координація заходів з реалізації концепції фінансової грамотності на регіональному рівні;
розробка, розповсюдження, оцінка та відбір найбільш
ефективних програм і технологій навчання в області
підвищення фінансової грамотності та захисту прав
споживачів фінансових послуг;
взаємодія з регіональними органами влади, бізнесом та
ЗМІ;
здійснення моніторингу рівня фінансової грамотності
та захисту прав споживачів фінансових послуг на місцях.

Call-центр

«гаряча лінія»;
надання консультаційної підтримки громадянам стосовно захисту
їхніх прав у сфері фінансових послуг.

Інформаційно-освітній
портал

інформація про види банківських послуг, особливості грошово-кредитної політики;
поради, як уникнути фінансового шахрайства;
навчальні матеріали;
інтерактивні ігри на фінансову тематику;
фінансовий калькулятор.

Рис. 7. Схема Центру фінансової грамотності та захисту прав споживачів фінансових послуг
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через свою фінансову неграмотність;

 розробка та розповсюдження фінансових
ігор, проведення змагань між студентами
та школярами;
 узагальнення результатів моніторингу рівня фінансової грамотності та захисту прав
споживачів фінансових послуг у країні;
 розробка дієвих заходів з підвищення рівня фінансової грамотності та захисту прав
споживачів фінансових послуг.
Робота регіональних центрів повинна бути
зосередженою на:
 організації та координації заходів з реалізації концепції фінансової грамотності на
регіональному рівні;
 участі у розробці, розповсюдженні, оцінці
та відборі найефективніших програм і
технологій навчання в області підвищення
фінансової грамотності та захисту прав
споживачів фінансових послуг;
 взаємодії з регіональними органами влади,
бізнесом та ЗМІ;
 здійсненні моніторингу рівня фінансової
грамотності та захисту прав споживачів
фінансових послуг.
Основне завдання сall-центру — надання
консультаційної підтримки громадянам стосовно
захисту їхніх прав у сфері фінансових послуг у
режимі «гарячої лінії».
У той же час, на інформаційно-освітньому
порталі необхідно зрозумілою мовою висвітлювати інформацію про види банківських послуг,
особливості грошово-кредитної політики; про те,
як уникнути фінансового шахрайства; розміщувати навчальні он-лайн ігри, тести з фінансової
грамотності, цінні поради, цікаві статті, презентації, відео тощо. Ефективність цих та інших
заходів на виконання Стратегії повинна оціню-

ватись, насамперед, шляхом регулярного виміру
рівня фінансових знань у суспільстві.
Відтак особливого значення набуває система
моніторингу стану фінансової грамотності населення, яка повинна охоплювати оцінку рівня фінансової грамотності для різних верств і цільових
груп; позитивних і негативних факторів, які призводять до її підвищення або зниження; виявлення резервів для її підвищення; розробку та реалізацію заходів з підвищення рівня фінансової грамотності; оцінку впливу реалізованих заходів на
підвищення її рівня; підвищення попиту на підзвітність фінансових установ і прозору фінансову
політику в державі.
Проведення такого комплексного моніторингу
буде розпочато саме з визначення рівня засвоєння учнями знань з курсу «Фінансова грамотність»
та їх практичного застосування в реальному житті вже у травні 2013 року.
Це завдання повинно бути виконано під загальною координацією Міністерства освіти і науки
України із залученням відділення моніторингових
досліджень освітньої галузі Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Громадської ініціативи «Національна мережа фінансової просвіти», базових вищих навчальних закладів відповідно до наказу МОН та фахівців
проекту USAID FINREP-ІІ.
Другим способом реалізації запропонованих
вище завдань може бути визначення Національного банку України основним координатором з
формування політики у напрямі підвищення рівня фінансової грамотності та захисту прав споживачів фінансових послуг і проведення відповідного комплексу заходів.
У такому випадку основні функції та завдання, раніше описані для Центру, може взяти на
себе окремо визначений в структурі НБУ департамент (управління).
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Поки ми верстали номер...
Поки ми верстали номер, Університет банківської справи на своїй сторінці в Facebook повідомив, що їхні
фахівці стануть авторами міжнародного підручника з фінграмотності.
Зокрема, до Університету банківської справи НБУ надійшло запрошення від Франкфуртського університету
щодо співпраці в написанні міжнародного підручника з фінансової грамотності. Про це розповіла ректор
навчального закладу Тамара Смовженко. Зокрема, міжнародні колеги пропонують взяти участь у створенні
2 розділів: «Розвиток фінансової грамотності у різних країнах: національний орієнтир» та «Значення фінансової грамотності».

У 2013 році консультанти ВАКС
з фінансової просвіти
навчили понад 1 600 українців
ВАКС підсумувала діяльність кредитних спілок, які є членами асоціації, в напрямку впровадження фінансової просвіти в І півріччі 2013 р.
Зокрема, протягом січня — червня цього
року 19 тренерів (які надали ВАКС свої звіти)
провели 53 навчальних заходи, в них взяло
участь 1 014 членів кредитних спілок. Також
тренери надали 611 консультацій, направлених
на вирішення труднощів чи непорозумінь у фінансових відносинах.
Отже, загалом, у І півріччі 2013 р. консультанти ВАКС зробили більш фінансово грамотними 1 675 українців.
Варто зазначити, що в навчальних заходах
з фінансової просвіти беруть участь не тільки
дорослі, але й діти — таких маленьких споживачів фінансових послуг було 50 за звітних період.
Окремої уваги заслуговує робота Рівненської
асоціації кредитних спілок: РАКС не тільки провела тренінги та семінари з фінансової грамотності для своїх членів, а й започаткувала програ-

му на місцевому радіо, в рамках якої Олександр
Бахмачук, голова правління КС «Захід-Капітал»,
двічі на тиждень розповідає про фінанси.
Як ми раніше повідомляли, починаючи з 2010
року, ВАКС підсумовує результати проведених
навчальних заходів і наданих консультацій тренерами з фінансової просвіти, які навчалися за
програмами «Плануй майбутнє» й «Управління
боргом». Загалом, навчання пройшли 76 осіб.
Наводимо підсумок роботи тренерів за останні
три роки:
2010-ий: проведено 36 заходів, в яких взяло
участь 570 українців;
2011-ий: 120 заходів, навчалися 1 591 українців;
2012-ий: 157 заходів, навчання та консультації отримали 2 388 українців.
Отже, починаючи з 2010 р. і станом на кінець
І кварталу 2013 р. завдяки кредитним спілкамчленам ВАКС 6 224 українця вже отримали первині навички з фінансової просвіти.

Бердичівських дітей-сиріт
вчили поводитись з грошима
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Вихованців Бердичівської школи-інтернату в червні вчили правильно поводитись
з грошима, заощаджувати та правильно їх
вкладати, щоб вони працювали. Спеціальний тренінг «Гроші для мрії. Я — інвестор»
проведено в рамках соціального проекту
«Фінансова просвіта населення», ініціатором
якого є юридична компанія «Юріс-Консалт»,
за підтримки БМГО «Фенікс» і кредитної
спілки «Оберіг» (м. Малин).
За словами організаторів проекту, головна мета таких тренінгів — підвищити рівень фінансової грамотності населення, особливо дітей, що в свою чергу повинно приз-

вести до покращення фінансового й соціального стану
українських родин.
«Для дітей-сиріт навички управління грошима є надзвичайно актуальними й необхідними. Ті знання,
що діти отримали щодо можливості економії, додаткового заробітку, інвестування, допоможуть їм у житті. З ними кожна дитина зможе почувати себе фінансово незалежною», — розповідає Ніна Баранова, представник організаторів тренінгу.
Діти із задоволенням взяли участь у тренінгу-грі
«Гроші для мрії»: учасників розділили на командиродини, котрі мали певний бюджет, з окремо вказаними сумами доходів і витрат. Кожна з команд могла інвестувати.
За умовами гри, підлітки умовно прожили два роки,
інвестуючи кошти зі своїх родинних бюджетів в акції
підприємств, клали на депозит, страхували життя членів своєї сім’ї. Переможцем стала та команда-родина,
котра за два роки змогла заробити найбільше коштів,
але подарунки отримали всі учасники тренінгу.
«Такі соціальні проекти, як фінансова просвіта людей, а особливо молоді, дуже важливі в наш час. Уміння
розпоряджатись своїми коштами, заощаджувати —
найцінніші знання для підростаючого покоління, й наша мета їх цьому навчити», — зазначив Ярослав Заремба, виконавчий директор бердичівського відділення
кредитної спілки «Оберіг».

Семінари з фінграмотності
для львівських селян
Мешканці сіл та люди, котрі ведуть особисті
селянські господарства в Львівській області, мають змогу підвищити рівень своїх фінансовоправових знань. Проект «Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості
сільськогосподарської продукції в Україні» («Агро
-Львів») спільно з Львівською асоціацією кредитних спілок (ЛАКС) проводить безкоштовні навчальні семінари, які мають на меті поліпшити рівень фінансових знань селян, збалансувати інтереси позичальників та кредитних спілок і поглибити розуміння останніх у потребах і можливостях дрібного сільськогосподарського бізнесу, повідомили в проекті.
За словами консультанта проекту із захисту
прав споживачів фінансових послуг Мирослави
Муляр, семінари умовно поділяються на кілька
частин. У першій учасникам розповідають про
основи фінансових знань щодо отримання та
сплати кредиту, про законодавство у сфері споживчого кредитування, права та обов’язки сто-
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рін при укладенні договору кредитування тощо,
а також надають практичну інформацію про те,
як правильно вирахувати повну вартість кредиту
та на які основні аспекти слід звернути увагу при
вступі у кредитні правовідносини. Також всі учасники заходів отримують примірники посібників
«Споживче кредитування: порадник для сільгоспвиробника» та «Абетка кредиту», які дають змогу
ознайомитися зі всією необхідною інформацією
щодо кредитних правовідносин. «Окрім цього, —
зазначає експерт напряму «Підтримка при кредитуванні учасників ЛДВ» проекту «Агро-Львів»
Тарас Антонюк, — до участі у заходах запрошені
представники Департаменту агропромислового
розвитку Львівської обласної державної адміністрації, щоб учасники з перших уст могли отримати інформацію про діючі програми компенсації
відсотків за кредитами для сільського господарства на державному та обласному рівні. ЛОДА
знайомить учасників з умовами, термінами, лімітами та іншою важливою інформацією, котру
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ФІНАНСОВА ПРОСВІТА

слід знати і використовувати аграріям, щоб
отримати бюджетну допомогу при користуванні кредитом. А наші партнери, члени ЛАКС, розповідають про особливості роботи кредитних
спілок, їх відмінності від банківських установ,
умови, на яких дрібний сільгоспвиробник може
отримати кредит у кредитній спілці тощо».
Зазначимо, що на разі семінари провели у м.
Сокаль спільно з кредитними спілками «Вигода»,
«Бойкіщина», «Гільдія вуглекопів» та у смт. Бориня Турківського району спільно з кредитною спі-

лкою «Єднання». Планується проведення аналогічних заходів і у інших районах Львівської області, де представлені кредитні спілки-члени ЛАКС.
За словами людей, котрі вже відвідали навчання,
такі заходи дають учасникам комплексне уявлення про кредитні правовідносини, сприяють кращому розумінню поняття «кредит» і дають змогу
зробити оптимальний вибір кредитного продукту
у майбутньому.
За матеріалами ресурсу Galinfo.com.ua

Як і для чого заощаджують українці:
результати опитування
Українські жінки ощадливіші за чоловіків, в
українських сім’ях здебільшого не ведуть облік
свого бюджету й українці не дуже обізнані в фінансах, але хочуть вчитися фінансовій грамотності. Такі результати дослідження, яке сьогодні,
3 липня, презентували в Києві Незалежна асоціація банків України (замовник дослідження),
Національний банк України й Німецький банк
розвитку KfW (впроваджує проекти щодо підвищення рівня фінансової грамотності по всьому
світі). Опитувала українців компанія GfK. Зокрема, респонденти відповіли на питання, як, для
чого і в яких випадках вони роблять заощадження, чи ведуть облік сімейного бюджету, які питання в царині фінансів їх найбільше цікавлять.
У першому кварталі 2013 року було опитано
1 000 респондентів у різних областях України.
За результатами виявилось, що українські
жінки ощадливіші за чоловіків.
Регулярно заощадження роблять 13 % чоловіків і 16 % жінок. Якщо ж гроші час від часу залишаються, то в цьому випадку жінки ще ощадливіші — з них 28 % відкладають ці кошти, при
тому, що з чоловіків це роблять 20,5 %. Загалом
регулярно відкладати певну суму грошей звикли
майже 15 % українців і майже 25 % заощаджують час від часу, коли в них залишаються кошти. Принципом «подумаю двічі, перш ніж витратити навіть невелику суму грошей» керуються
30,6 % жінок і 22,5 % чоловіків.
Зазвичай заощадження в Україні роблять «на
чорний день» і на непередбачувані витрати —

40,8 %, на великі покупки та ремонт — 21,2 %,
на відпочинок — 14,5 %. Якщо є вільні кошти, то
44 % українців залишають їх у себе в готівковій
формі, витрачають на споживчі товари — 25 %,
купують валюту — 3,4 %, позичають друзям чи
родичам — 2,1 %, вкладають у золото чи ювелірні
вироби — 0,3 %. Найбільше в фінансових питання респонденти довіряють: членам власної родини — 37,7 %; намагаються самостійно розібратись і не потребують порад 23,5 %; знайомим,
колегам та друзям — 20,7 %; працівникам фінансових установ — 7,4 %. Нікому не довіряють з
цього приводу 18,8 %.
13,4 % українців визнають, що небагато знають про гроші й те, як робити заощадження.
Причому, такий рівень молообізнаних характерний для всіх вікових груп від 16-ти і старше 60
років незалежно від освіти й статусу зайнятості.
Повний облік свого бюджету ведуть 9,2 %
українських сімей, 21 % ведуть облік, але не записують всіх доходів і витрат. Найбільше тих, хто
не ведуть обліку, але загалом орієнтуються, скільки грошей отримують і витрачають протягом
місяця — 39 %, а ще майже третина сімей (30 %)
взагалі не ведуть жодного обліку своїх фінансів.
З переліку фінансових послуг найбільш цікавим для українців залишаються споживчі кредити — 13 %. Депозитний рахунок у банку цікавить
8 % респондентів, банківська платіжна картка —
7,4 %, пропозиції недержавних пенсійних фондів — 5,6 % та поточний рахунок у банку — також 5,6%.

У кредитній спілці сталася подія? Розкажіть нам про це!
Надсилайте інформацію на електронну адресу nagrebelna@vaks.org.ua
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Що святкувати
кредитним спілкам восени?
У народі кажуть «Осінь усьому рахунок веде». Для кредитних спілок осінь — справді важлива пора,
адже на жовтень припадає їхнє професійне свято, до якого члени ВАКС уже традиційно готують
низку заходів і символічно роблять попередній підсумок своєї роботи. Однак це не єдиний привід,
щоб привернути увагу громадськості й нагадати про себе.
Отже, про осінні свята й можливі дії кредитної спілки.

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ
8 ВЕРЕСНЯ, НЕДІЛЯ
Історія свята
Міжнародний день солідарності журналістів
(International Day of Journalists Solidarity) був
заснований у 1958 році в Бухаресті, на 4 конгресі міжнародної організації журналістів.
За задумом депутатів конгресу, у цей день
журналісти всіх країн і видань повинні демонструвати світові свою згуртованість, особливо
в справі захисту своїх прав.
8 вересня 1943 у Німеччині був страчений
чехословацький журналіст, письменник-антифашист Юліус Фучік (Julius Fuchik). Він став
цікавитися політикою вже в молодості й у 1921
році став одним з основоположників Комуністичної партії Чехословаччини.
У 1941 році Фучік став членом другого
центрального підпільного правління Комуністичної партії. 24 квітня 1942 він був разом з шістьма іншими членами визвольного руху арештований гестапо.
Юліус Фучік став відомий усьому світу своєю
книгою «Репортаж з петлею на шиї», написаної
ним у застінках празької в’язниці. Після його
смерті книга була перекладена на 70 мов світу,
а з 1958 року день смерті Фучика Юліуса став
відзначатися як Міжнародний день солідарності
журналістів.
У кінці 20 століття на черговій конференції
ООН 8 вересня було названо Міжнародним днем
солідарності журналістів. Таким чином, цей день
є не просто черговим професійним святом, але й
днем, коли всі журналісти можуть відчути своє
єднання, солідарність.
У Міжнародний день солідарності журналістів
в усьому світі проходять конференції, з’їзди, на
які збираються журналісти з різних країн. На
цих святкових конференціях вони не тільки діляться своїм досвідом, але й отримують нагороди за свою дуже небезпечну працю.
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Що може зробити кредитна спілка?
Для кожного справжнього журналіста, який
вважає журналістику не тільки своєю професією,
а й покликанням, цей день особливий. Кредитна
спілка може надіслати лист-привітання (або повідомлення електронною поштою) до редакцій газет і журналів, радіостанцій і телеканалів, інформаційних агенцій та інтернет-видань. У такому
листі, наприклад, зазначте про те, що кредитна
спілка високо цінує роботу журналістів, можна
навіть вказати тих, з ким спілка найчастіше працює й чию роботу вважає професійною. Крім
того, варто наголосити на важливості участі журналістів у формуванні суспільної думки в тому
числі про кредитно-кооперативний рух в Україні,
й побажати їм професійного росту, терпіння
та наснаги у відстоюванні об’єктивності й незаангажованості своїх матеріалів.
Чому це важливо?
Журналістів набагато частіше лають, аніж
хвалять і вітають, але ж вони так само, як й інші,
хочуть почути в свою адресу добре слово. Крім
того, для них важливо знати, що їх цінують, читають і оцінюють їхню роботу. У решті решт, вони працюють саме для нас, читачів.
Що це дасть кредитній спілці?
Кредитна спілка зможе нагадати про себе
журналістам. Однак при цьому не варто додавати до свого привітання інформацію про спілку,
краще порівняйте важливість роботи спілок і журналістів для суспільства й зазначте, що розумієте, наскільки важко здобувати у ньому визнання
й завойовувати до себе довіру.
Обов’язково додайте до листа контактну інформацію.
Зверніть увагу, що свято — в неділю, тому
лист краще направити напередодні, в п’ятницю.

«Вісник кредитної кооперації» / видання ВАКС і ПЗВ
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ДЕНЬ ЮРИСТА
8 ЖОВТНЯ, ВІВТОРОК
Історія свята
День юриста з’явився в календарі України за
Указом Президента № 1022/97 від 16.09.1997 р.
Це свято, яке об’єднує юристів різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод
українців.
Професійне свято людей, все життя яких повинно підпорядковуватися гаслу «Знати право,
служити праву, захищати право», відзначається
щорічно 8 жовтня.
Для українського суспільства професія юриста дуже важлива, адже саме зараз, коли відбувається процес розвитку правової держави в Україні, перш за все на правознавче співтовариство
покладаються надії й завдання затвердження
принципу верховенства права, вдосконалення
українського законодавства, посилення право-

вих гарантій захисту різних верств населення
та підвищення правосвідомості й правової культури українців.
Що може зробити кредитна спілка?
Привітати працівників своєю юридичної служби або юридичної компанії, з якою співпрацює
спілка.
Чому це важливо?
Кожен співробітник хоче ще раз почути, що
його роботу цінують. А професійне свято — гарний привід сказати йому про це.
Що це дасть кредитній спілці?
Посмішку співробітників, слова подяки й мотивацію надалі гарно працювати

ДЕНЬ ШЕФА (ДЕНЬ БОСА)
16 ЖОВТНЯ, СЕРЕДА
Історія свята: У 1958 році американська секретарка Патріція Хароскі запропонувала нове
свято — День Шефа. У 1962 році його офіційно
затвердив губернатор штату Іллінойс. Цю традицію підтримали багато країн, а святкової датою
було обрано 16 жовтня.
Що може зробити голова спілки? Дати прочитати цю статтю співробітникам спілки
Чому це важливо?

Нехай працівники згадають, що бос — це не
тільки керівник, від якого залежать зарплати й
премії, але й відповідальна робота в тому числі за
благополуччя підлеглих і процвітання установи,
керівна посада — це ризик.
Що це дасть кредитній спілці?
Ще один гарний привід зібратися колективом
і відсвяткувати, хоч і незвичне для України, але
ж свято!

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ КРЕДИТНИХ СПІЛОК
17 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР
Історія свята
Міжнародний день кредитних спілок відзначається щорічно з 1948 року кожен третій четвер жовтня.
Святкування міжнародного дня кредитних
кооперативів — це данина історії руху кредитних спілок. Це міжнародне визнання позитивного впливу кредитних кооперативів на зміни
в економічній і соціальній сфері. Наразі понад
49 тисяч кредитних кооперативів пропонують
послуги 177 мільйонам чоловік в 96 країнах світу — як у розвинутих, так і в країнах, що розвиваються.
Що може зробити кредитна спілка?

Приєднатися до акції «День відкритих дверей», яка вже стала традиційною для членів
ВАКС. Також кредитна спілка може провести
свій захід: для спілчан, мешканців, які цікавляться діяльністю спілок, дітей, літніх людей. Це можуть бути ігри, заняття з фінансової грамотності,
змагання, конкурси, виставка, концерт, благодійництво тощо.
Чому це важливо?
Професійне свято — один з приводів привернути увагу до кредитної спілки не тільки дійсних
і потенційних членів, а й представників державних органів, журналістів, експертів тощо. Скористайтеся нагодою — нагадайте про себе!
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Що це дасть кредитній спілці?
Відчути себе частиною світової спільноти
кредитних спілок, адже в цей день у понад 90

країнах керівники, працівники й члени кредитних спілок нагадують суспільству, яку важливу й
корисну справу роблять такі фінансові установи.

ДЕНЬ ОЩАДНОСТІ
31 ЖОВТНЯ, ЧЕТВЕР
Історія свята
27 жовтня 1988 року представники ощадних
кас із 29 країн зібралися в Мілані на свій перший Інтернаціональний спеціалізований конгрес.
Останнього дня форуму — 31 жовтня — народилася ідея «на згадку про перші збори ощадних банківських інститутів усіх країн» щороку
відзначати Міжнародний день економії. Однак,
за задумом творців, присвятити цей день слід
ощадливому ставленню не тільки до грошей,
а й до часу, сил, дбайливому ставленню до речей
тощо. Міжнародний день економії офіційно затвердили директивою ООН.
Нині дні ощадності святкують у Франції, Болгарії, Словенії, Боснії, Італії. Особливо святкують
цей день знані своєю ощадливістю німці. У Німеччині навіть побутує жарт — німці не заробляють гроші, вони їх економлять. Через таку от
любов до економії «Міжнародний день економії»
любить і народ, і бізнес.

Що може зробити кредитна спілка?
Хоч українське прислів’я каже, що «восени
й горобець багатий», проте осінь мине, а правильно зроблені заощадження допоможуть і до новорічних свят підготуватися, і зиму пережити. День
ощадності — гарний привід показати, як українцям правильно заощаджувати.
Що може зробити кредитна спілка?
Приєднатися до традицій європейців. У Європі до цього дня приурочують спеціальні рекламні
акції. В усіх ЗМІ, в школах і дитячих садочках
розповідають про економію.
Що це дасть кредитній спілці?
Сьогодні в Україні є проблема: люди не мають
елементарних фінансових знань, які б допомогли
їм правильно розпоряджатися власними коштами. І якщо громадяни будуть знати, що в кредитній спілці допомагають набути такі знання, це
підвищить довіру до фінансової установи.

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
9 ЛИСТОПАДА, CУБОТА
Історія свята
Це свято було встановлене указом президента
України в 1997 році та відзначається щороку на
честь українського літописця Нестора — послідовника творців слов’янської писемності Кирила
та Мефодія. Дослідники вважають, що саме з
преподобного Нестора-літописця й починається
писемна українська мова.
Що може зробити кредитна спілка?
Наприклад, нагадати відвідувачам про це
свято: можна повісити в спілці відповідний плакат. І зовсім не обов’язково, щоб він був надрукований у типографії. Це може бути робота переможця дитячого конкурсу малюнку або малюнки дітей працівників спілки.
Також спілка може оголосити акцію серед
членів установи й зібрати книжки для певної

районної чи міської бібліотеки (звісно, попередньо про це домовившись з її керівництвом).
А у самому приміщенні бібліотеки встановити
стенд з інформацією про кредитну спілку й те,
що вона не стоїть осторонь поширення освіти,
у тому числі вивчення української писемності
й мови.
Чому це важливо?
Оскільки кредитні спілки позиціонують себе
як соціально направлені фінансові установи, варто підтримувати такі свята.
Що це дасть кредитній спілці?
Можливість ініціювати й провести благодійну
акцію, залучивши до цього членів кредитної спілки. А в день передачі книжок бібліотеці можна
запросити представників ЗМІ й місцевої влади.

Отже, обирайте святковий день і плануйте до нього заходи або створюйте власні приводи для урочистостей. Діліться з нами фотографіями, емоціями й результатами, а ми розкажемо про ваші досягнення іншим — на сторінках «Вісника кредитної кооперації».
Підготувала Анна Нагребельна
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