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У статті розглянуто значення діяльності 
кредитних спілок як фінансових установ, 
головною метою яких є фінансовий та соці-
альний захист своїх членів шляхом залучення 
їх особистих заощаджень для взаємного кре-
дитування; визначено необхідність управ-
ління ризиками ліквідності кредитних спілок 
в сучасних умовах. Визначено, що розвиток 
кредитних спілок в Україні відбувається 
в умовах недосконалості законодавства, 
нестабільної фінансової ситуації, зниження 
доходів та довіри населення до фінансово-
кредитних установ та потребує істотного 
вдосконалення їхнього функціонування на 
фінансовому ринку, очевидним стало обґрун-
тування перспективних напрямів зміцнення 
діяльності кредитних спілок в Україні на 
основі дослідження теоретичних та прак-
тичних основ організації та функціонування 
кредитних спілок. Оцінено показники ліквід-
ності та платоспроможності кредитних 
спілок, розроблено пропозиції щодо вдоско-
налення процесів регулювання ризиків ліквід-
ності кредитних спілок та управління ними.
Ключові слова: кредитна спілка, ліквід-
ність, ризик ліквідності, аналіз, управління, 
фінансова стійкість.

В статье рассмотрено значение деятель-
ности кредитных союзов как финансовых 

учреждений, главной целью которых явля-
ется финансовая и социальная защита 
своих членов путем привлечения их личных 
сбережений для взаимного кредитования; 
определена необходимость управления 
рисками ликвидности кредитных союзов 
в современных условиях. Определено, что 
развитие кредитных союзов в Украине 
происходит в условиях несовершенства 
законодательства, нестабильной финан-
совой ситуации, снижения доходов и дове-
рия населения к финансово-кредитным 
учреждениям и требует существенного 
совершенствования их функционирования 
на финансовом рынке, очевидным стало 
обоснование перспективных направлений 
укрепления деятельности кредитных сою-
зов в Украине на основе исследования тео-
ретических и практических основ орга-
низации и функционирования кредитных 
союзов. Оценены показатели ликвидности 
и платежеспособности кредитных сою-
зов, разработаны предложения по совер-
шенствованию процессов регулирования 
рисков ликвидности кредитных союзов и 
управления ими.
Ключевые слова: кредитный союз, ликвид-
ность, риск ликвидности, анализ, управле-
ние, финансовая устойчивость.

The article examines the importance of the activities of credit unions as financial institutions whose main purpose is the financial and social protection of their 
members by attracting their personal savings for mutual lending, and there is also determined the need to manage the liquidity risks of credit unions in the 
current conditions. There in the article we determined that the development of credit unions in Ukraine takes place in the conditions of imperfect legislation, 
unstable financial situation, lower incomes and population trust to financial and credit institutions and requires substantial improvement of their functioning 
in the financial market. We also noticed the justification of perspective directions of strengthening of activity of credit unions in Ukraine on the basis of the 
study of the theoretical and practical foundations of the organization and functioning of credit unions. There were also developed the liquidity and solvency 
indicators of credit unions were assessed and proposals for improving the processes of regulation and liquidity management of credit unions. The purpose 
of this study is to conduct an assessment of the risk of non-balance sheet liquidity of credit unions in Ukraine and to develop proposals for improving pro-
cedural regulation and risk management. During the calculations there were used statistical methods for analyzing the structure and dynamics of liquidity 
and solvency indicators of credit unions. There were also applied are methods of theoretical generalizations, comparisons and financial analysis: for the 
construction of calculation and analytical tables; abstract-logical method – for generalizations and formulation of conclusions. All the necessary analytical 
data were provided in the form of tables. On the basis of that analysis there were formulated conclusions about the financial status, liquidity and solvency of 
the investigated credit unions. We also formulated subjective recommendations regarding the improvement of the conditions of activity of credit unions (in 
micro and macro environments) in Ukraine. We placed the emphasis on the need of state support for the activities of credit unions.
Key words: credit unions, liquidity, liquidity risk, analysis, management, financial stability.

РИЗИКИ ЛІКВІДНОСТІ КРЕДИТНИХ СПІЛОК НА ПРИКЛАДІ  
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «ГАРАНТ» ТА КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «НАРОДНИЙ КРЕДИТ»
LIQUID RISKS OF CREDIT COALS AT THE EXAMPLE  
OF THE CREDIT UNION “GARANT” AND CREDIT UNION “NARODNY CREDIT”

Постановка проблеми. Однією із сучасних 
тенденцій розвитку світової фінансової системи 
є суттєве збільшення обсягу кредитних операцій, 
поширення розрахунків у кредит. В економічно 
розвинених країнах разом з великими транснаці-
ональними банками в кредитній системі представ-
лені установи дрібного кредиту, так звані кредитні 
кооперативи або кредитні спілки, які є структур-
ними одиницями процесу кредитної кооперації.

Діяльність фінансових посередників, зокрема 
кредитних спілок, пов’язана з високим ступенем 
ризиків. Неефективне управління ризиками підви-
щує ймовірність збитковості та втрати залучених 
фінансових ресурсів у вигляді заощаджень насе-
лення. Це зумовлює потребу підвищення якості 

методики оцінювання ризику незбалансованої 
ліквідності кредитних спілок, яка повинна відпові-
дати вимогам регулюючих органів країни та забез-
печувати адекватний рівень оптимізації співвідно-
шення ризику й доходу фінансових установ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Економічні ризики загалом досліджували В. Кро-
тюк [1], І. Івченко, С. Ілляшенко [2]. Кредитному 
ризику, ризику ліквідності та методам управління 
ними присвячували свої праці Г. Андрєєва, Я. Бла-
годир [3], С. Павлюк, В. Домрачев, Н. Наріжна, 
В. Кирилюк, В. Роєнко, А. Боженко [4] та інші нау-
ковці [5]. Однак питання оцінювання таких ризиків 
у кредитних спілках потребує більш детальних 
досліджень.
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Постановка завдання. Метою статті є оціню-
вання ризику незбалансованої ліквідності кредит-
них спілок України, розроблення пропозицій щодо 
вдосконалення процесів регулювання ризиків лік-
відності та управління ними.

Під час розрахунку використано статистичні 
методи аналізу структури та динаміки показників 
ліквідності й платоспроможності кредитних спі-
лок. Застосовано також методи теоретичних уза-
гальнень, порівняння та фінансового аналізу для 
побудови розрахунково-аналітичних таблиць; 
абстрактно-логічний метод для узагальнень та 
формулювання висновків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до Закону України «Про кредитні 
спілки» [6] кредитна спілка – це неприбуткова орга-
нізація, заснована фізичними особами, професій-
ними спілками, їх об’єднаннями на кооператив-
них засадах задля задоволення потреб її членів 
у взаємному кредитуванні та наданні фінансових 
послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків 
членів кредитної спілки.

Реалії сьогодення свідчать про те, що еконо-
мічна ситуація в Україні та світі продовжує зали-
шатися складною. Суперечливість економічних 
перетворень, що відбуваються на сучасному 
етапі, зумовила складність становлення кредит-
них спілок в Україні. Дослідження цих процесів 
має велике теоретичне й практичне значення 
як щодо формування кредитної кооперації, так і 
щодо створення ефективного механізму функці-
онування фінансової системи загалом. Особливу 
увагу слід приділити аналізу діяльності кредитних 
спілок як фінансових установ, головною метою 
яких є фінансовий та соціальний захист своїх чле-
нів шляхом залучення їх особистих заощаджень 
для взаємного кредитування.

Оскільки розвиток кредитних спілок в Україні 
відбувається в умовах недосконалості законодав-
ства, нестабільної фінансової ситуації, зниження 
доходів та довіри населення до фінансово-кре-
дитних установ, що потребує істотного вдоскона-
лення їхнього функціонування на фінансовому 
ринку, очевидним стає обґрунтування перспектив-
них напрямів зміцнення діяльності кредитних спі-
лок в Україні на основі дослідження теоретичних 
та практичних основ організації й функціонування 
кредитних спілок.

Відповідно до статуту та статті 21 Закону Укра-
їни «Про кредитні спілки» кредитна спілка:

– приймає вступні й обов’язкові пайові та інші 
внески від членів спілки;

– надає кредити своїм членам на умовах їх 
платності, строковості та забезпеченості в готівко-
вій та безготівковій формі;

– залучає на договірних умовах внески 
(вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у 
готівковій, так і в безготівковій формах;

– виступає поручителем виконання членом 
спілки зобов’язань перед третіми особами;

– розміщує тимчасово вільні кошти на депозит-
них рахунках в установах банків, які мають ліцензію 
на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній 
кредитній спілці, а також придбаває державні цінні 
папери, перелік яких встановлюється Уповноваже-
ним органом, та паї кооперативних банків;

– залучає на договірних умовах кредити бан-
ків, кредити об’єднаної кредитної спілки, кошти 
інших установ та організацій виключно для 
надання кредитів своїм членам, якщо інше не 
встановлено рішенням Уповноваженого органу;

– надає кредити іншим кредитним спілкам, 
якщо інше не встановлено рішенням Уповноваже-
ного органу;

– виступає членом платіжних систем;
– оплачує за дорученням своїх членів вартість 

товарів, робіт та послуг у межах наданого кредиту;
– провадить благодійну діяльність за рахунок 

коштів спеціально створених для цього фондів [6].
Беручи до уваги вищенаведені функції кредит-

них спілок, вважаємо, що безумовною є потреба 
неприбуткових організацій такого типу підтриму-
вати оптимальний рівень ліквідності та платоспро-
можності, що дало би базу їх раціонального функ-
ціонування.

Останнім часом кількість кредитних спілок по 
Україні суттєво зменшується. Станом на 31 грудня 
2017 року кількість кредитних спілок в держреєстрі 
фінансових установ скоротилась на 18,2%, або на 
84 установи, а саме до 378, порівняно з аналогіч-
ною датою 2016 року. Про це йдеться в річному звіті 
Національної комісії, що здійснює держрегулю-
вання у сфері ринку фінансових послуг. Станом на 
30 червня 2018 року у Державному реєстрі фінан-
сових установ налічувалося 372 кредитні спілки та 
460 відокремлених підрозділів кредитних спілок [7].

У зв’язку з цим вважаємо за доцільне провести 
оцінювання рівня ліквідності та платоспромож-
ності, дослідити показники в динаміці на прикладі 
двох нині функціонуючих кредитних спілок. Це 
дасть можливість відстежити ймовірні проблеми, 
що спричиняють банкрутство таких організацій за 
досліджуваний період.

У сучасній науковій літературі поняття лік-
відності означає рухливість, мобільність активів 
підприємств, фірм або банків в капіталістичних 
країнах, що забезпечує фактичну можливість 
(здатність) безперебійно оплачувати в строк всі їх 
зобов’язання й законні грошові вимоги, що висува-
ються до них [8].

Отже, обчислимо основні показники ліквідності 
кредитних спілок «Народний кредит» та «Гарант» 
(табл. 1, 2) [9; 10].

Як бачимо, показник абсолютної ліквідності у 
«Народного кредиту» відповідав рекомендова-
ному значенню (>0,2) лише у 2015 році й дедалі 
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погіршувався, а у «Гаранта», навпаки, мав пози-
тивну динаміку, а у 2017 році став відповідати 
нормативу. Відповідно, «Гарант», на відміну від 
«Народного кредиту», домігся хорошого рівня 
негайної готовності під час ліквідації короткостро-
кових заборгованостей.

Коефіцієнт поточної ліквідності у 2016 році 
погіршився в обох спілок, проте зазнав покращень 
у наступному періоді. Станом на 2017 рік обидві 
спілки здатні погашати більшу частину своїх поточ-
них зобов’язань за рахунок як грошових коштів, 
так й очікуваних фінансових надходжень (векселів 
одержаних та дебіторської заборгованості).

Коефіцієнт загальної ліквідності в обох спі-
лок відповідав рекомендованому значенню (>1) 
у 2015 році, проте погіршився в наступних двох 
періодах.

Загальний показник ліквідності балансу майже 
постійно в обох досліджуваних організацій суттєво 
не відповідає нормі (≥1).

Відповідно, обсяг чистого оборотного капіталу 
лише у 2015 році ще відповідав рекомендованому 
значенню. За наступні роки він суттєво скоро-
тився, маючи від’ємне значення.

Це означає, що кредитні спілки не мають мож-
ливості оплатити свої короткострокові фінансові 
зобов’язання за рахунок оборотних активів, тобто 
існує високий ризик забезпечення безперервності 
й ефективності операційної діяльності, фінансової 
стійкості, зниження кредитоспроможності та інвес-
тиційної активності кредитних спілок.

Платоспроможність організації характеризу-
ється достатньою кількістю оборотних активів під-
приємства для погашення своїх зобов’язань про-
тягом року.

Підприємство вважається платоспромож-
ним, якщо його загальні активи перевищують 
поточні. Розглянемо детальніше показники пла-
тоспроможності досліджуваних кредитних спілок 
(табл. 3, 4) [9; 10].

Як можемо бачити з результатів обчислень, у 
«Народного кредиту» показник автономії лише у 
2015 році перевищує значення 0,5. Це свідчить 
про те, що надалі спілка оперувала більшою 
мірою не власними, а залученими та запозиче-
ними ресурсами. З аналогічної причини решта 
показників платоспроможності компанії погіршува-
лася з роками.

Ще гірша ситуація спостерігається у компанії 
«Гарант». Через те, що значення власного капіталу 
спілки було від’ємним в усі періоди, всі показники 
платоспроможності також набули значень нижче 0.

Як бачимо з результатів дослідження, пере-
важними причинами багатьох процесів ліквідації 
та банкрутств кредитних спілок України є про-
блеми з ліквідністю та платоспроможністю спілок 
через недостатні обсяги готівкових коштів, надто 
великі суми дебіторських заборгованостей та про-
блеми з власним капіталом та його раціональним 
розміщенням.

На макрорівні поліпшити таку ситуацію можна 
шляхом вжиття таких заходів:

– створення ефективної системи управління 
ресурсами кредитних спілок задля оптимізації їх 
діяльності, забезпечення фінансової стійкості та 
надійності, для чого слід грамотно перерозподі-
ляти оборотні кошти підприємства задля збіль-
шення запасу ліквідних коштів;

– використання механізму фінансової стабілі-
зації, який є системою заходів, вжиття яких спря-

Таблиця 1
Показники ліквідності кредитної спілки «Народний кредит»

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Абсолютне відхилення

2016 року 
до 2015 року

2017 року 
до 2016 року

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 1,879 0,197 0,143 -1,682 -0,054
Коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності 16,851 0,399 0,923 -16,452 0,524
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 17,036 0,399 0,923 -16,637 0,524
Загальний показник ліквідності балансу 9,133 0,298 0,533 -8,835 0,235
Чистий оборотний капітал 3 977 -1 509 -145 -5 486 1 364

Таблиця 2
Показники ліквідності кредитної спілки «Гарант»

Показник 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Абсолютне відхилення

2016 року 
до 2015 року

2017 року 
до 2016 року

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,064 0,138 0,338 0,074 0,2
Коефіцієнт поточної (проміжної) ліквідності 1,018 0,804 0,975 -0,214 0,171
Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) 1,018 0,805 0,975 -0,213 0,17
Загальний показник ліквідності балансу 0,534 0,654 0,470 0,12 -0,184
Чистий оборотний капітал 25 -212 -16 -237 196
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моване на зменшення фінансових зобов’язань, а 
також на збільшення грошових активів, що забез-
печують ці зобов’язання, для чого слід зменшити 
суму постійних витрат, знизити рівень умовно-
змінних витрат, продовжити терміни кредиторської 
заборгованості;

– збільшення суми грошових активів за раху-
нок рефінансування дебіторської заборгованості 
(використання факторингу, форфейтингу, приму-
сового стягнення), поліпшення її оборотності.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
блеми кредитних спілок з ліквідністю в сучасних 
умовах потребують негайного вирішення, оскільки, 
відповідно до чинного законодавства України, дер-
жава не несе відповідальності за зобов’язаннями 
кредитних спілок, тому зростання ризиків ліквід-
ності кредитних спілок є загрозою фінансовій 
стійкості та надійності кредитних компаній зага-
лом. Саме тому задля уникнення чи хоча би міні-
мізації ризику незбалансованої ліквідності кожна 
кредитна спілка зобов’язана підтримувати опти-
мальне співвідношення рівня ліквідності та при-
бутковості. Ліквідність необхідна установам для 
виконання зобов’язань за пасивними операціями, 
розширення обсягів активних операцій, забезпе-
чення безперебійної роботи та оптимального роз-
поділу, використання ресурсів кредитних спілок. 
При цьому кредитні спілки не мають власної сис-
теми підтримки ліквідності, до того ж відсутній діє-
вий механізм рефінансування кредитних спілок. 
Практика взаємного кредитування кредитними 
спілками в Україні не є досить ефективною для 
вирішення проблем ліквідності під час фінансової 
кризи у зв’язку з невеликими обсягами фінансових 
ресурсів, що перебувають у межах системи кре-
дитної кооперації.

В сучасних українських реаліях держава 
має підтримати кредитні спілки шляхом рефі-
нансування. Покращення платоспроможності 
та відновлення ліквідності кредитних спілок 
можуть здійснюватися через об’єднані кредитні 
спілки за участю держави, що матиме позитивні 
результати для розвитку ринку кредитних спі-
лок та національної кредитної системи, а також 
сприятиме підвищенню довіри до системи кре-
дитної кооперації в Україні.
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LIQUID RISKS OF CREDIT COALS AT THE EXAMPLE OF THE CREDIT UNION “GARANT”  
AND CREDIT UNION “NARODNY CREDYT”

The purpose of the article. One of the current trends in the development of the world financial system is a 
significant increase in the volume of credit operations, the spread of credit scores. In economically developed 
countries, there in the credit system are small credit institutions, so-called credit cooperatives, or credit unions, 
which are structural units of the process of credit co-operation besides large multinational banks.

The activities of financial intermediaries, and in particular credit unions, are always associated with a high 
degree of risk. Ineffective risk management increases the likelihood of loss and loss of attracted financial 
resources in the form of savings of the population. This necessitates the need of improving the quality of the 
methodology for assessing the risk of unbalanced liquidity of credit unions, which should meet the require-
ments of the regulatory authorities of the country and provide an adequate level of optimization of the ratio of 
risk and income of financial institutions.

The purpose and methodology. The purpose of this study is to conduct an assessment of the risk of non-
balance sheet liquidity of credit unions in Ukraine and to develop proposals for improving procedural regulation 
and risk management.

During the calculations there were used statistical methods for analyzing the structure and dynamics of 
liquidity and solvency indicators of credit unions. There were also applied are methods of theoretical general-
izations, comparisons and financial analysis: for the construction of calculation and analytical tables; abstract-
logical method – for generalizations and formulation of conclusions.

All the necessary analytical data were provided in the form of tables. On the basis of that analysis there 
were formulated conclusions about the financial status, liquidity and solvency of the investigated credit unions.

Results. During the research conducting, it was decided that in Ukraine there is an insufficient level of 
capitalization of credit unions, their unsatisfactory financial condition and low level of liquidity. At the same time, 
credit unions do not have their own liquidity support system, as well as there is no effective mechanism for refi-
nancing of credit unions. The practice of mutual crediting by credit unions in Ukraine is not sufficiently effective 
to solve liquidity problems during the financial crisis because of the small amounts of financial resources that 
are within the credit co-operation system. The above problems require an integrated approach to their solu-
tion – both at micro and macro levels.

Practical implications. We have identified the concrete ways to solve this problem – that reflects the 
practical value of the study. Particular attention was paid to the need for state intervention. Improvement of 
solvency and restoration of liquidity of credit unions can be effected through united credit unions with the par-
ticipation of the state, which will have positive results for the development of the market of credit unions and 
the national credit system, as well as increase confidence in the system of credit co-operation in Ukraine.


