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Єлісєєва О. К., Стоянов Г. С. порівняльний аналіз кредитних спілок північної Америки і України
Стаття присвячена дослідженню ринку фінансових послуг країн Північної Америки з метою аналізу діяльності кредитних спілок та зіставлення 
з результатами роботи кредитних спілок України. Визначено принципи діяльності та моделі кредитних спілок, сильні сторони і законодавча під-
тримка розвитку. У статті наведено результати порівняльного аналізу системи кредитних спілок Канади, США та України за основними показни-
ками, такими, як рівень активів і пасивів, кількість кредитних спілок та їх клієнтів у розрізі досліджуваних держав. Окремо розглянуто структуру 
цільових видів кредитування в розрізі країн. Проаналізовано діяльність кредитних спілок, заснованих українськими емігрантами на території Кана-
ди. Сформовано рекомендації з підтримки вітчизняних організацій на державному рівні за прикладом північноамериканських держав.
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союзов Северной Америки и Украины
Статья посвящена исследованию рынка финансовых услуг стран Се-
верной Америки с целью анализа деятельности кредитных союзов и 
сопоставления с результатами работы кредитных союзов Украины. 
Определены принципы деятельности и модели кредитных союзов, 
сильные стороны и законодательная поддержка развития. В статье 
приведены результаты сравнительного анализа системы кредитных 
союзов Канады, США и Украины по основным показателям, таким, 
как уровень активов и пассивов, количество кредитных союзов и их 
клиентов в разрезе исследуемых государств. Отдельно рассмотрена 
структура целевых видов кредитования в разрезе стран. Проанали-
зирована деятельность кредитных союзов, основанных украинскими 
эмигрантами на территории Канады. Сформированы рекомендации 
по поддержке отечественных организаций на государственном уров-
не по примеру североамериканских государств.
Ключевые слова: кредитные союзы, программы поддержки, виды 
кредитования, активы, количество клиентов, внутренний рынок, си-
стемная деятельность.
Рис.: 5. Табл.: 2. Библ.: 14. 

Елисеева Оксана Константиновна – доктор экономических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой экономической информатики и стати-
стики, Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара 
(ул. Научная, 13, Днепропетровск, 49050, Украина)
Стоянов Герман Сергеевич – аспирант, кафедра статистики, учета и 
экономической информатики, Днепропетровский национальный универ-
ситет им. О. Гончара (ул. Научная, 13, Днепропетровск, 49050, Украина)

UDC 338.46(477+7)
Yelisyeyeva O. K., Stoyanov H. S. Comparative Analysis of Credit Unions 

of the North America and Ukraine
The article is devoted to the study of the market of financial services of the 
North American countries with the aim to analyse activity of credit union and 
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У провідних світових економіках сильні позиції 
зай мають установи кредитних спілок. Сучасний 
стан вітчизняних кредитних спілок (КС) потребує 

трансформації за кращими світовими зразками. Зважа-

ючи на помірний розвиток КС України, буде корисним 
розглянути досвід та останні здобутки кредитних спілок 
на теренах північноамериканських країн. Багато україн-
ських науковців і фінансистів емігрували до Канади та 
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США, де розпочали трудову діяльність на ринку фінан-
сових послуг, тому доцільно буде розглянути результати 
їх роботи, особливо з огляду на те, що у Канаді окремо 
виділяють КС з українським корінням. 

Проведення економіко-статистичного аналізу рин-
ку фінансових послуг у США та Канаді дозволить за-
провадити нові концепції розвитку, сформувати реко-
мендації та виділити слабкі сторони для вітчизняних 
установ. Аналіз національних проектів підтримки КС 
дасть змогу пояснити популяризацію та високий авто-
ритет кредитних спілок закордоном. 

Теоретичним і практичним питанням функціону-
вання кредитних спілок в економічних системах країн 
світу присвячена значна кількість досліджень таких за-
хідних вчених, як У. Стеджер, Б. Лешчишин, П. Бандрів-
ський, Д. Прітчард, Г. Оукленд та інші. У вітчизняних 
наукових джерелах питання розвитку КС освітлювали  
О. Пожар, О. Волкова, В. Гончаренка, О. Фарат та інші. 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники вка-
зують на схожість моделей функціонування кредитних 
спілок країн Північної Америки та України. Проте, став-
лячись з повагою до досягнень вітчизняних науковців, 
варто зазначити, що глибинний порівняльний аналіз 
систем кредитних спілок ще не проводився. 

Представник української діаспори у Канаді проф. 
Богдан Лешчишин сформував теоретико-методичні за-
сади по управлінню та об’єднанню КС Канади в умовах 
економічної кризи. Д. Прітчард протягом останніх 15 
років щорічно проводить аналіз діяльності КС США та 
Канади, формує теоретичні рекомендації по консолі-
дації КС. Б. Лешчишин окремо приводить статистику 
діяльності українських КС у Канаді, які буди засновані 
нашими співвітчизниками. Але ставлячись з повагою до 
праць вищезазначених дослідників, порівняльного ана-
лізу діяльності КС в Україні та США і Канаді практично 
не проводилося.

Метою статті є порівняльний аналіз фінансово-
економічної діяльності кредитних спілок України, США 
та Канади. 

Порівняльний аналіз кредитних спілок України 
США та Канади розпочнемо, зрівнявши основ ні 
показники їх діяльності:, загальні активи та паси-

ви учасників ринку, кількість установ, орієнтовну кількість 
клієнтів і структуру наданих кредитів за призначенням.

Північноамериканські країни є родоначальниками 
та світовими лідерами кооперативного руху. Ще у 1971 
році у м. Медісон США було започатковано Всесвітню 
Раду кредитних спілок (WOCCU), що є представниць-
кою міжнародною організацією, яка проводить коорди-
наційну роботу щодо світового розвитку КС. Не менш 
потужного розвитку досягли Канадські КС. Кредитна 
кооперація на північноамериканському континенті но-
сить масовий характер. Так, в Україні функціонує 617 
КС, у США та Канаді – близько 6 819 і 765 установ від-
повідно. Ринки фінансових послуг США та Канади зна-
ходяться у постійному зростанні та досить схожі. Обом 
притаманні розвинені технологічні процеси та системна 
діяльність установ, широко використано програми під-
тримки кооперації та прозоро висвітлено роботу КС. 
Для досягнення північноамериканських показників 
українськими КС важливо проаналізувати передумови 
такого розвитку, основою якого є підтримка на держав-
ному рівні та універсальна модель КС за функціональ-
ною направленістю та видами кредитування.

За оцінками Walt Street Journal, у США кредитні 
спілки займають більше 30 % ринку фінансових послуг,  
у Канаді – близько 39 %, у той час як в Україні КС акуму-
люють лише 2 % ринку – через низьку довіру як до фінан-
сових інститутів. У США система КС функціонує більше 
80 років, у Канаді біля 75 і лише 22 роки в Україні, що 
може частково пояснити відставання вітчизняних уста-
нов від світових масштабів діяльності КС на внутрішньо-
го ринку. Так, у США КС обслуговує більше 92 млн клієн-
тів, у Канаді – біля 10,7 млн і лише 1,1 млн в Україні.

Основні показники діяльності КС аналізованих 
країн зображено в табл. 1 [3, 8].

Порівнявши базові показники діяльності КС Украї-
ни, США та Канади, спостерігаємо дисбаланс у кількості 
клієнтів на 1 установу: в Україні та США в середньому  
1 800 та 14 000 клієнтів відповідно. Також за рівнем ак-
тивів КС США перевищують українські більш ніж у 3000 
разів, у той час як канадські КС при меншому населенні 
перевищують вітчизняні КС за рівнем активів у 900 ра-
зів. Схожа тенденція відставання КС України спостері-
гається і за пасивами [3, 8].

На північноамериканському ринку фінансових по-
слуг широко розповсюдились процеси об’єднання КС, 
поглинання та членства КС під єдиним брендом. Дана 
стратегія розвитку за останні десять років зменшила кіль-

таблиця 1

порівняння базових показників КС різних країн світу

показник США Канада Україна

Загальна кількість кредитних спілок 6 819 765 617

Загальні активи системи КС, млн дол. США, 1 003 036,8 289 078,0 325,5

Загальні пасиви системи КС млн дол. США, 597 850,0 229 269,0 120,6

Орієнтовна кількість учасників КС, тис. осіб 92 000 10 730 1 128,8

Строк формування системи КС, років 80 75 22

Середній рівень активів на 1 установу КС, млн дол. США 147 377,8 0,52

Середній рівень активів на 1 члена КС, доларів США 10 902 26 941 288

Середня кількість членів КС на одну установу, осіб 13 491,71 14 026,14 1 829,4
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кість КС у Канаді на 48,2 %, або на 769 установи, у США 
на 26,6 %, або на 2 659 установ. Однак це не пов’язано з 
банкрутствами та слабкою платоспроможністю північ-
ноамериканських КС, а націлене на хеджування ризиків 
і формування системних брендів, на відміну від України, 
де кількість КС зменшуються через неплатоспромож-
ність. При цьому українські КС не дотримуються систем-
ного формату діяльності та не можуть розраховувати на 
державну підтримку.

Порівняємо динаміку кількості КС України, США 
та Канади протягом 2006 – 2012 рр. (рис. 1).

баланс між КС США та Канади зумовлений різницею 
у населенні двох країн (315 млн американців та 33 млн 
канадців). Абсолютне значення показників середньої 
кількості активів на одного члена КС і середньої кіль-
кості активів на одну установу в Канаді значно вище, ніж 
у США (26,9 тис. дол. проти 10,6 тис. дол. на одного клі-
єнта, проти 0,28 тис. дол. в Україні), тому можна ствер-
джувати про більшу популяризацію КС у Канаді, ніж у 
США. Проте, порівнявши кількість членів КС України 
та Канади, при більшій потенційній аудиторії України в 
десяток разів менше користуються послугами установ 
кредитної кооперації [10]. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Кі
ль

кі
ст

ь 
КС

, ш
ту

к

США Канада Україна

США 8535 8268 7965 7708 7486 7325 6819

Канада 1108 1059 1008 945 877 826 765

Україна 743 800 829 755 692 638 614

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Рік

Рис. 1. Динаміка кількості установ КС США, Канади та України протягом 2006 – 2012 рр.

Хоча загальна кількість установ КС України подіб-
на до Канади, але масштаб діяльності, виходячи з рівня 
активів і пасивів, значно менший. У системі кредитних 
спілок Канади десять найбільших фінансових установ 
акумулюють активи на рівні 67,8 млрд дол. США і кон-
центрують 53,8 % ринку КС. У звітах канадських регуля-
торних органів найбільші 10 спілок фігурують як «сис-
темоутворюючі КС». Протягом 2011 – 2012 рр. активи 
канадської системи КС показали зростання на рівні 10 %. 
Проте кількість кредитних спілок зменшилась з 1800 до 
765 одиниць за останні 10 років шляхом консолідації та 
поглинання системоутворюючими КС [4].

Враховуючи кількість та потреби населення у фінан-
сових послугах, прослідковується однакова динаміка змен-
шення кількості КС, причому в Канаді та США за рахунок 
поглинання менших розвиваються більш великі установи.

Середній показник клієнтів на одну КС становить 
13 491 особу у США, 14 026 осіб у Канаді та 1 829 осіб в 
Україні. На рис. 2 зображено динаміку кількості клієнтів 
КС України, США та Канади протягом 2006 – 2012 рр. 

Порівнявши кількість клієнтів КС, бачимо стрім-
кий відрив США від Канади та України. Значний дис-

При порівнянні активів північноамериканських 
країн (рис. 3) видно, що на одного канадця активів при-
падає у 2,6 раза більше, ніж на одного американця. Пер-
ша десятка канадських КС останні п’ять років демон-
струвала зростання активів на рівні 10,6 %, у той час, як 
перші десять КС США зростали в середньому щорічно 
на 2,8 %. Рівень активів системи КС України на рівні  
325 млн дол. подібний до показників діяльності серед-
ньої північноамериканської установи, тому таке порів-
няння буде не об’єктивним [6].

У 2012 р. канадські КС також показали більше зрос-
тання активів (+ 7,7 %) у порівнянні з КС США (+ 0,6 %). 
Даний середньорічний тренд зростання активів КС збе-
рігається останні 5 років на рівні + 7,3 % у Канаді та +2,3 % 
у США. Варто зазначити, що світова економічна криза 
2008 – 2010 рр. більше вразила американські та україн-
ські установи, ніж канадські. Середній показник активів 
на одну установу КС в Україні становить 0,52 млн дол. 
проти 377,8 млн дол. у Канади та 147 млн дол. у США. 
Показовим є рівень неякісних активів у КС країн: у США 
менше 0,9 %; у Канаді – 1,33 %, в Україні – до 28 % [7].

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	м
Іж

н
ар

о
д

н
І е

ко
н

о
м

Іч
н

І в
Ід

н
о

сИ
н

И

39БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2013
www.business-inform.net

Рис. 3. порівняння активів США та Канади
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Рис. 2. Клієнти КС США, Канади та України протягом 2006 – 2012 рр.
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Значне розповсюдження КС у північноамерикан-
ських країнах та здобута довіра населення результат 
суспільної роботи підприємців та держав. 

Порівняємо види кредитів, що надаються устано-
вами КС в Україні, США та Канаді.

За функціональною направленістю КС північно-
американська модель кредитної коопераціє є універ-
сальною та досить схожа на вітчизняну. Даний висновок 

підтверджується проведеним аналізом наданих позик за 
видами, що всебічно охоплює роздрібне споживче кре-
дитування, малий бізнес, іпотеку та с/г.

У Канаді та США більше половини наданих позик 
(55,6 %) є приватною довгостроковою іпотекою, май-
же чверть (23,3 %) виданих кредитів надається на при-
дбання комерційної нерухомості юридичними особами, 
12,4 % надається для задоволення споживчих потреб 
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приватних осіб. Лише близько 9 % кредитів надається 
юридичним особам на розвиток сільського господар-
ства (3,5 %) і бізнесу (5,3 %) (рис. 4). 

 Із діаграми видно, що КС Канади та США більш 
притаманні довгострокові іпотечні позики, що свідчить 
про наявність на ринку дешевих довгострокових ресур-
сів (3 – 7 % річних), проте комерційні позики дешевші та 
доступніші у банках. 

 Іпотечні кредити КС в Україні є короткострокови-
ми, досить дорогими від (25 – 30 % річних) і займають біля 
9 % ринку (рис. 5). Українські КС в основному націлені на 
споживче короткострокове кредитування, що є більш ри-
зикованим і займає більше 70 % ринку, у той час, як КС 
Канади та США за останні 10 років значно скоротили 
частку споживчого кредитування, з метою мінімізації ри-
зиків. Для всіх аналізованих країн потенційним цільовим 
сегментом лишається кредитування малого бізнесу та 
сільського господарства, оскільки в даному сегменті КС 
недостатньо ефективно конкурують з банками [9].

Кредитні спілки, засновані вітчизняними підпри-
ємцями на території Канади, досягли значних успіхів у 
діяльності та посідають 40 – 50-ті місця у загальнонаціо-
нальному рейтингу Канади серед 765 кредитних спілок, 
при цьому акумулюючи активи більше 1,7 млрд дол.
США. Така статистика є показником того, що українські 
фахівці здатні досягати великих результатів у сучасних 
економічних умовах [2]. 

Не зважаючи на функціональну схожість КС Украї-
ни та США з Канадою, вітчизняні установи не 
мають тієї підтримки з боку держави, обмежені 

у розвитку на внутрішньому ринку. Натомість північно-
американським КС довіряють на рівні світових банків. 
Довіра клієнтів створювалася роками, підкріплена під-
ходами та менталітетом споживачів. Навчаючи дітей 
змалку, включають фінансову освіту, дитяче фінансове 
телебачення тощо. Асоціації КС США та Канади щоріч-
но визначають кращі інновації на ринку та не просто на-

городжують кращих менедже-
рів та установи, а і мають на 
меті принцип безперервного 
покращення діяльності [1, 3].

До програм підтримки 
КС Канади та США відносять:
 державні програми консолі-
дації (укрупнення) установ, на-
правлені на об’єднання спілок 
у більш масштабні установи з 
метою безпечного функціону-
вання, розвитку мережі та під-
вищення стандартів сервісу;
 державні програми популя-
ризації діяльності КС (спеціа-
лізоване дитяче телебачення, 
реєстр потенційних інвесто-
рів КС і так званий реєстр до-
норів КС, благодійні фонди 
КС та фонди допомоги при 
стихійних лихах);
 освітні програми з основ 
функціонування КС (щорічне 
надання грантів кращим сту-
дентам університетів із запро-
шенням на роботу, створення 
напрямків у ВНЗ по фінансо-
вій освіті, у т. ч КС);
 міжнародні та внутрішні 
фонди підтримки КС (залуча-
ють зовнішніх інвесторів, під 

окремі програми розвитку малого та роздріб-
ного бізнесу, існує більше 90 цільових програм 
у США та близько 70 у Канаді)

 комунікаційний рух КС включає асоціації ліде-
рів ринку та клуб керівників провідних КС, які 
взаємодіють з метою покращення діяльності;

 державні гарантії повернення депозитних внес-
ків.

Державні підходи США з регулювання діяльності 
КС подібні до Канади. У разі наближення нормативних 

Рис. 4. Види кредитів КС у США та Канаді

Рис. 5. Види кредитів КС України
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У Канаді значного розповсюдження набули суто 
українські КС, засновані емігрантами з України у се-
редині 1990-х років. Асоціація кредитних спілок Ка-
нади окремо виділяє та позитивно відмічає діяльність 
українських спілок на їхньому ринку, наводячи окрему 
статистику в щорічному бюлетені. Вражає прозорість 
діяльності та доступність інформації про засновників 
та детальність подання основних показників діяльності. 
Детальний аналіз діяльності КС наведено в табл. 2.
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показників будь-якої КС нижче норми регулятор за-
пропонує додаткове фінансування або можливість по-
глинання більш розвиненими установами, причому зі 
збереженням мережі продажів, усіх працівників і завер-
шенням усіх розпочатих проектів. Тобто, головною ме-
тою є мінімізація втрат авторитету установ, що надають 
фінансові послуги, тому можна сказати, що регулятор 
абсолютно зацікавлений у розвитку КС і гарантує ста-
більну діяльність кожного учасника ринку [6].

Сильними сторонами північноамериканських КС 
є такі:
 доступність та державні гарантії ресурсів, де-

шевизна позик;
 відпрацьована швидкість і простота прийняття 

рішень;
 можливість он-лайн заявок і зарахування кош-

тів без ідентифікації;
 авторитет серед клієнтів, їх впевненість у за-

безпеченні стабільності КС; 
 прозорість та загальнонаціональне висвітлення 

діяльності;
 урахування інтересів і пропозицій міноритар-

них акціонерів щодо розвитку установ.

ВИСНОВКИ
Ступінь розвитку північноамериканських КС є 

зразковою моделлю управління ринком фінансових по-
слуг, при якій держава діє як партнер. У США кредитні 
спілки займають більше 30 % ринку фінансових послуг,  
у Канаді близько 39 %, у той час як в Україні КС акумулю-
ють лише 2 % ринку. 

Сім установ КС, заснованих українськими емі-
грантами в Канаді, досягли рівня активів 1,7 млрд дол. 
проти 325 млн дол. усіх 617 КС України. Такому успіху 
сприяли державна підтримка та підходи до діяльності 
КС в Канаді.

Останні 10 років північноамериканські КС разом 
з урядами запровадили політику взаємодопомоги та 
об’єднання установ з «системоутворюючими». Так, кіль-
кість об’єднань у США склала 2 659 і 769 у Канаді.

 Варто започатковувати програми підтримки КС в 
Україні за північноамериканським прикладом. Це дало 
змогу північноамериканським КС показувати позитивну 
динаміку під час кризи, причому особливі здобутки за-
безпечили канадські КС, випередивши США за темпами 
зростання в декілька разів п’ять років поспіль (+10,5 % у 
Канаді щорічно проти 5,4 % у США). 

Усебічній підтримці КС, пропаганді ідеології кре-
дитного руху, фінансовій шкільній освіті приділяється 
значна увага на законодавчому рівні.

Детальний аналіз показників фінансово-економіч-
ної діяльності КС досліджуваних країн показав відста-
вання вітчизняних установ від світових тенденцій зро-
стання обсягів клієнтської бази. Аналіз наданих позик 
показав, що українські активи є більш ризиковані та 
корострокові, у той час, як північноамериканські акти-
ви – більш дешеві та довгострокові – є запорукою ста-
більності на ринку фінансових послуг.

Спільною рисою КС аналізованих країн є недо-
статнє кредитування малого бізнесу, традиційно даний 
цільових сегмент охоплюється банками. Популярність 
та довіра населення до КС на території Північної Аме-

таблиця 2

показники діяльності українських КС у Канаді

показник 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. Середнє  
за 5 років

Кількість КС, од. 10 9 8 7 7

Кількість членів КС, осіб 72 280 71 338 68 653 70 035 68 390

Динаміка показника, % 2,6 –1,3 –3,8 2,0 –2,3 % –0,6

Активи КС, млн $ 1 322 1 427 1 490 1 633 1 715

Динаміка показника, % 6,2 7,9 4,4 9,6 5,0 6,6

Активи на 1 члена, $ 18 290 20 003 21 703 23 317 25077

Динаміка показника, % 3,5 9,4 8,5 7,4 7,5 7,3

Пасиви КС, млн $  1 090 1 176 1 240 1 353 1 426

Динаміка показника, % 6,1 8,0 5,4 9,1 5,4 6,8

Строкові депозити КС, млн $ 677 667 674 785 765 6,0

Депозити КС на вимогу, млн $ 348 405 474 460  440 5,3

Статутний капітал КС, млн $ 170 181 204 227 262

Динаміка показника, % 5,4 6,7 12,3 11,2 15,6 10,2

Акціонерний капітал КС, млн $ 97,1 99,2 107,7 121,0 130,3 7,31

Частка капіталу в активах, % 7,34 6,95 7,23 7,41 7,59 7,31

Прибуток системи КС, млн $ 7,7 7,3 8,2 9,5 10,6 +5,8

Кількість працівників, осіб 277 274 261 266 273

Середня заробітна плата праців-
ни ка в рік, $ 48 779 51 695 53 908 56 283 59 974

http://www.business-inform.net


42

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	м
Іж

н
ар

о
д

н
І е

ко
н

о
м

Іч
н

І в
Ід

н
о

сИ
н

И

БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2013
www.business-inform.net

рики формувалась роками, але цей процес мав незмін-
ний курс на виконання зобов’язань і забезпечення висо-
кої платоспроможності.

Для розвитку діяльності вітчизняних КС, на нашу 
думку, слід розробити низку заходів на законодавчому 
рівні, націлених на підтримку ринку фінансових послуг. 
Також слід ввести державні гарантії з повернення по-
зик, зобов’язавши КС резервувати гроші для страхуван-
ня внесків учасників. Ефективним кроком з підвищення 
репутації КС в Україні є ведення просвітницької діяль-
ності про кооперативний рух і фінансову грамотність 
населення. Запровадження на рівні держави системо-
утворюючих КС за канадським та американським при-
кладом дасть змогу впровадити політику поглинання, 
об’єднання та партнерства, що, безумовно, підвищить 
надійність та авторитет КС в Україні.                  
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