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Гула А. С. Зарубіжний досвід використання кооперативних банків в Україні
Стаття присвячена актуальній темі дослідження основних тенденцій розвитку кооперативних банків в аграрному секторі економіки України. 
Розглянуто проблематику сільськогосподарської галузі, однієї з найбільш ризикових галузей, яка потребує постійного фінансування з боку дер-
жави. Як основні джерела фінансування підприємств розглянуто нетрадиційні банківські операції та послуги. У статті досліджено особливості 
організації кооперативної системи в аграрному секторі зарубіжних країн та виявлено їх основні спільні риси. Охарактеризовано роль спеціалізо-
ваних кооперативних фінансових установ, зокрема кооперативних банків. На практиці Німеччини, Франції та Польщі підкреслюється видатна 
роль кооперативних банків для розвитку аграрного сектора економіки цих країн. На основі вивчення зарубіжного досвіду країн з різним рівнем 
економічного розвитку визначено умови формування і діяльності кооперативних банківських установ у вітчизняній практиці.
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Гулая А. С. Зарубежный опыт использования кооперативных банков 

в Украине
Статья посвящена актуальной теме исследования основных тенден-
ций развития кооперативных банков в аграрном секторе экономики 
Украины. Рассмотрена проблематика сельскохозяйственной отрасли, 
одной из самых рисковых отраслей, требующей постоянного финан-
сирования со стороны государства. В качестве основных источников 
финансирования предприятий рассмотрены нетрадиционные банков-
ские операции и услуги. В статье исследованы особенности организа-
ции кооперативной системы в аграрном секторе зарубежных стран 
и выявлены их основные общие черты. Характеризуется роль специ-
ализированных кооперативных финансовых учреждений, в частности 
кооперативных банков. На практике Германии, Франции и Польши 
подчеркивается выдающаяся роль кооперативных банков для разви-
тия аграрного сектора экономики этих стран. На основе изучения за-
рубежного опыта стран с разным уровнем экономического развития 
определены условия формирования и деятельности кооперативных 
банковских учреждений в отечественной практике.
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The article is aimed at the actual topic of researching the main trends in 
the development of cooperative banks in the agrarian sector of Ukrainian 
economy. Problems of the agricultural sector, as one of the most risky 
industries, which requires permanent financing by the State, have been 
considered. As the main sources of financing the enterprises have been 
considered the non-traditional banking operations and services. The ar-
ticle examines the specifics of the agricultural cooperative system, related 
to the agrarian sector in the foreign countries, whereby their basic com-
mon features are disclosed. Role of the specialized cooperative financial 
institutions, particularly the cooperative banks, has been characterized. 
Considering the practice of Germany, France and Poland, the outstand-
ing role of cooperative banks for development of the agrarian sector of 
economy in these countries has been emphasized. On the basis of studying 
the international experience of countries with different levels of economic 
development, conditions of formation and activities of cooperative bank 
institutions in the domestic practice have been determined.
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Сільське господарство є однією з провідних галу-
зей економіки. На цей сектор доводиться близь-
ко 13% валового внутрішнього продукту держа-

ви, він забезпечує 9 – 11 % доходів від державного бю-
джету, займає друге місце серед секторів національної 
економіки у структурі експорту. 

Кредитування аграрного сектора – це дуже специ-
фічна сфера діяльності. Особливістю аграрного ви-
робництва є низька рентабельність виробництва про-
дукції, високі сільськогосподарські ризики, великий 
період обороту капіталу, низька кредитоспроможність 
сільськогосподарських підприємств, незадовільнений 
фінансовий стан більшості підприємств, фізичний і 
моральний знос основних фондів, сезонні особливо-
сті сільськогосподарського виробництва і залежність 
від природно-кліматичних умов. Одним із шляхів над-
ходження коштів виступає банківський кредит, який 

забезпечить виробництво сільськогосподарської про-
дукції.

Дослідженням зарубіжного досвіду функціонуван-
ня кооперативних банків в аграрному секторі присвяти-
ли праці І. Є. Бучко [3], М. П. Гриценко [5], В. В. Зіновчук 
[9], М. Луговий [12], М. Й. Малік [13], М. А. Міненко[14], 
В. М. Микитюк [15], О. О. Олійник [16] та ін.

І. Є. Бучко виділяє принципи німецьких моделей 
кредитних кооперативів та функціонування кооператив-
них банків на сучасному етапі. Також аналізує світовий 
досвід кооперативних банків в умовах економічної кри-
зи, який може використовуватись у сучасній банківській 
системі України. В. В. Зіновчук розглядає проблеми роз-
витку сільськогосподарської кооперації у світлі евроін-
теграційної перспективи України. Значну увагу М. А. Мі - 
ненко зосереджує на розвитку кооперативних банків 
Німеччини, яка є батьківщиною кредитної ко операції в 
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Європі. Наукові праці М. Лугового, О. О. Олійника при-
свячені висвітленню особливостей розвитку кредиту-
вання сільського господарства Польщі.

Відомий вітчизняний кооператор М. П. Грицен-
ко звертає увагу на приклад Молдови, яка не входить 
до ЄС. Там при Міністерстві сільського господарства 
створене спеціальне агентство, яке адаптувало до еко-
номічних умов Молдови правила ЄС щодо підтримки 
розвитку обслуговуючих кооперативів. Преференції для 
фермерів, які об’єдналися в кооперативи, фінансуються 
за рахунок коштів державного бюджету.

Мета статті – розглянути особливості зарубіжно-
го досвіду функціонування кооперативних банків та ви-
явити можливості ефективного використання цього до-
свіду в Україні. При цьому аналізувалися кооперативні 
банки провідних європейських країн, зокрема – Польщі, 
Латвії, Німеччини, Франції та Нідерландів, де коопера-
тиви мають велике значення в забезпеченні населення 
продовольчими товарами і пройшли тривалий період 
функціонування.

Узагальнення зарубіжного досвіду свідчить про 
те, що сільськогосподарський кредит у зарубіж-
них країнах є важливим елементом економічного 

розвитку аграрного виробництва.
Кредитування аграрного сектора економіки розви-

нутих країн здійснюється у значних обсягах. Кредитною 
підтримкою охоплено всі види витрат фермерів: від по-
точних виробничих витрат, нагромадження основ ного 
капіталу до інвестицій на поліпшення соціальної інфра-
структури на селі тощо. Характерний високий рівень за-
лучення кредитних ресурсів в аграрний капітал. До чис-
ла країн з найвищою питомою вагою позичкових кош  - 
тів в аграрному капіталі належить Англія і Німеччина – 
близько 50 %, Франція – понад 40 %, Італія і Бельгія – 
більш як 30 % [11, с. 3]. У країнах Європейського Союзу 
40 % господарств знаходяться в повній залежності від за-
лучення позичкових коштів, і лише 25% фермерських гос-
подарств обходиться від банківських кредитів [6, с. 12].

Згідно зі ст. 338 Господарського кодексу України 
кооперативний банк – це банк, створений суб'єктами 
господарювання, а також іншими особами за принципом 
територіальності на засадах добровільного членства 
та об'єднання пайових внесків для спільної грошово-
кредитної діяльності [1]. 

У розвинутих країнах система кредитної коопера-
ції і, зокрема кооперативні банки, існують більше 100 ро-
ків. Ідея створення кредитних спілок виникла в середи ні 
XIX століття внаслідок прискорення розвитку проблеми 
нестачі коштів у певних груп осіб. Ці групи осіб були 
об’єднанні виробничими, професійними або соціальни-
ми інтересами та не мали змоги взяти кредити у банках. 

Засновниками кредитної кооперації можна вважа-
ти Германа Шульце та Фрідріха Райффайзена [2, с. 135], 
останній з яких у Німеччині втілив на практиці ідею 
організації сільських кредитних кооперативів на осно-
ві принципів: відсутності вступних та пайових внесків, 
спільної відповідальності за обов'язками кооперативу, 
видачі позики тільки членам товариства і тільки на ви-

робничі потреби, обмеженої кількості позичальників, 
роботи членів правління на громадських засадах. 

Важливе місце в кредитній системі західних кра-
їн займають кооперативні банки. Вперше вони почали 
функціонувати в Німеччині у вигляді кредитозберігаль-
них сільських кооперативів.

Система кооперативних банків ФРН має трирівне-
ву структуру для кредитування аграрного сектора. 

Нижчий рівень складають місцеві кооперативні 
банки – «Райффайзенабанк» і «Фольсбанк». Усього 2773 
місцевих кооперативних банків, з яких до народних і 
райффайзенських належить 2731 банк [8, с. 296]. Місце-
ві кооперативні банки надають та обслуговують креди-
ти фермерів, розміщують депозити, випускають ощадні 
сертифікати та облігації, укладають іпотечні угоди, здій-
снюють операції щодо страхування майна тощо.

Другий рівень належить центральним (регіональ-
ним) кооперативним банкам, які утворені з метою до-
помоги місцевим банкам у координації їх діяльності та 
формуванні цілісної кредитної системи для підтримки 
кооперативного руху. На сьогодні їх існує три. Цен-
тральні (регіональні) банки є співвласниками різних фі-
нансових компаній для того, щоб забезпечити сільським 
та місцевим кооперативним банкам та їх клієнтам до-
ступ до іпотечних позик, лізингу тощо банк [8, с. 298].

На третьому рівні кооперативної системи у Ні-
меччині знаходиться Центральний кооперативний банк. 
Головним завданням його є емісія цінних паперів та 
управління ліквідними фінансовими активами та здій-
снює безготівкові розрахунки тощо. Дойче Гоноссенш-
таффтссбанк разом з центральними банками виступає 
співвласником спеціалізованих фінансових компаній ак-
ціонерного типу. Вони проводять лізингові операції, за-
ймаються страхуванням, надають іпотечні позики тощо. 

Сільськогосподарський рентний банк є держате-
лем контрольного пакета акцій багатьох інших 
установ: Німецького мукомельного об’єднання, 

банку для сільського господарства, Спілки торгівлі зер-
ном, об’єднання з фінансування сільськогосподарської 
техніки та ін. [4, с. 32]. При наданні кредитів банки Ні-
меччини враховують такі показники, як платоспромож-
ності позичальника, рентабельність господарства, його 
ліквідність, стабільність результатів діяльності. Крите-
рієм при визначенні суми кредиту є розмір чистого при-
бутку підприємства. 

Водночас, у Німеччині, як і в інших країнах світу, 
які перебувають в умовах чистої конкуренції, існує дис-
паритет цін. У зв’язку з тим спостерігається тенденція 
до збільшення обсягів кредитування аграрного сектора 
економіки ФРН через нестачу власних ресурсів на по-
криття як довгострокових, так і короткострокових ви-
трат підприємств.

Наприклад, у Німеччині функціонують Сільсь ко - 
господарський рентний банк, Німецький посилковий 
та іпотечний банк, Союз німецьких народних банків, 
створений сільськогосподарськими підприємцями, 
розгалужена мережа ощадних кас, приватні іпотечні 
банки. Діяльність цих кредитних установ контролює 
держава. Так, статут Сільськогосподарського рентного 
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банку ухвалюється урядом. Банк надає позики іншим 
кредитним установам з метою рефінансування креди-
тів, різних за терміном надання. Близько 20 % кредитів 
рентного банку, як правило, фінансуються на пільгових 
умовах, надаються вони з метою підтримки доходів фер-
мерів та нарощування обсягів виробництва сільськогос-
подарської продукції. Цей банк також пропонує пільгові 
кредити фермерам, що беруть участь у виконанні спе-
ціальних програм: «Молоді фермери», «Сільське госпо-
дарство», «Оновлення села» та інші [4, c. 28].

Потрібно відзначити, що в ряді розвинених країн 
Європи кооперативи, що виробляють екологічну чисту 
продукцію, на певну кількість років звільняються від 
оподаткування. У Німеччині звільняються кооперативи, 
що працюють на альтернативних джерелах енергії.

Таким чином, у Німеччині можно говорити про 
наявність пільгової системи кредитування фермерів. 
Особливістю пільгового кредита є те, що він не може 
бути наданий нежиттєздатним господарствам, господар-
ствам із боргами, або тим, збереження яких суперечить 
завданням покращення аграрного сектора економіки. Го-
ловною метою надання пільг є створення оптимальних 
фінансових умов для стабільного розвитку аграрного 
сектора економіки. Німеччина також є класичною краї-
ною зародження іпотечних банків. На сьогоднішній день 
там нараховується 30 приватних і 10 державних іпотеч-
них банків. Такими банками є Німецький центральний 
земельний банк, Франкфуртський іпотечний банк, Рейн-
ський іпотечний банк. Головною умовою іпотечного кре-
диту є право на заставу землі та нерухомості. 

Значний досвід у сфері кредитування аграрного 
сектора економіки спостерігається у Польщі. Ко-
оперативні банки Польщі відіграють значну роль 

у забезпеченні кредитними ресурсами сільськогоспо-
дарських підприємств. Цей досвід можна застосувати і 
в Україні.

Кооперативні бан ки у Польщі почали функціону-
вати у 1861 р. На початку ринкових відносин нарахо-
вувалося 1660 кооперативних банків, які находилися в 
сільській місцевості. Банк харчової промисловості (Bank  
Gospodarki Zywnosciowej) обслуговував в основному 
сільське господарство, він був трасформований у Націо-
нальний банк кооперативної системи. 

Польська кооперативна система складається з 
трьох рівнів: центральний банк кредитних союзів (BGZ), 
9 регіональних і 1200 локальних кооперативних банків. 
Крім того, паралельно існують три кооперативні банки 
без участі BGZ. У країні створено Фонд банківських га-
рантій і Статутний фонд для підприємств середнього 
й малого бізнесу. Вельми цікавим є той факт, що BGZ 
є членом платіжної системи VISA і здійснює операції з 
платіжними картками. 

Кооперативні банки в Польщі історично розвива-
лися як банки для забезпечення банківськими послугами 
сільських територій, отже, їх основними клієнтами були 
фермери та члени сільської громади. В умовах підви-
щення конкуренції з боку комерційних банків, а також 
внаслідок змін у сільському господарстві відбулася пев-
на переорієнтація кооперативних банків на досягнення 

власного економічного результату замість забезпечення 
інтересів членів кооперативних банків. На сьогодні ко-
оперативні банки в Польщі діють як універсальні банки, 
але зберігається чітка орієнтація на обслуговування сіль-
ського господарства та сільських територій [20, с. 132].

Надання пільгових кредитів сільського господар-
ським підприємствам було розпочато в Польщі в 
1990 р. і з часом набуло значних масштабів. Так, 

починаючи з 1995 р., обсяг пільгових кредитів становив 
щорічно близько одного мільярда доларів США, зроста-
ла і їх питома вага в кредитній заборгованості сільсько-
господарських підприємств. Деякі дослідники взагалі 
зазначають, що пільгові кредити відіграли велику роль 
у створенні стабільної добре функціонуючої системи ко-
оперативних банків, які забезпечують фінансовими по-
слугами підприємців у сільській місцевості [19, с. 4].

У Польщі з метою стабілізації ринку й захисту до-
ходів фермерів через встановлення інтервалу припусти-
мого коливання ринкових цін на внутрішньому ринку 
держава проводить інтервенційні закупівлі сезонних 
надлишків сільськогосподарської продукції й продо-
вольства і продаж цих продуктів у період дефіциту. Цю 
функцію виконує державне Агентство аграрного ринку, 
що діє на ринках зерна, молочної продукції, м’яса, цу-
кру, хмелю й продуктів переробки картоплі. Агентство 
надає гарантовані кредити на закупівлю цих продуктів 
за мінімальними цінами, виплачуючи 45 % мінімальної 
ціни. Агентство також встановлює експортні субсидії на 
експорт продукції [10, с. 111]. 

Крім загальноприйнятих відмінностей між ко-
мерційними і кооперативними банками (організа ційно-
правова форма, мета діяльності, процедура прийняття 
рішення на загальних зборах тощо), для Польщі харак-
терні такі особливості: власний капітал кооперативних 
банків може бути сформований тільки за рахунок націо-
нального капіталу, у той час як комерційні банки можуть 
створюватися за участю іноземного капіталу, також ко-
оперативні банки в Польщі відіграють ключову роль у 
фінансуванні сільських територій в цілому і сільського 
господарства, зокрема [20, c. 122].

Говорячи про загальну картину розвитку фінан-
сового сектора в Польщі, необхідно відзначити все 
зростаючу роль кредитного ринку агарного сектора. 
Особливістю польських господарств також є їх вузько-
профільність: одні спеціалізуються на виробництві од-
ного виду продукції, інші – на виробництві іншого. Ба-
гатопрофільні господарства вважаються менш ефектив-
ними. Отже, зростанню виробництва сільської продук-
ції сприяв вступ Польщі до ЄС, а тому рентабельність 
польського сільського господарства становить близько 
40 – 50 %. Кредитування аграріїв проводиться ретельно, 
банк отримує заявку на кредит, ретельно перевіряє дані 
позичальника, проводить аналіз кредитної історії та до-
кументів, що підтверджують обсяги продаж продукції, 
та проводить розрахунок суми, яку отримає позичаль-
ник. Обов’язвоким є візит банківського представника 
до самого господарства. Також діє система пільгового 
кредитування: фермер сплачує 3 %, а решту суми відсот-
кової ставки повертає держава.
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Через кредитування врожаю вирішується проблема 
фінансового забезпечення сільськогосподарських 
товаровиробників і в Латвії, де функцію креди-

тора взяв на себе державний концерн, який займається 
виробництвом хліба і продуктів з борошна. Він надає 
сільськогосподарським товаровиробникам пільгові кре-
дити під заставу зерна. Максимальний розмір кредиту 
обмежу ється половиною вартості зерна, яке товарови-
робник зобов’язується поставити концернові [7, с. 20].

У країнах Західної Європи моделі фінансового за-
безпечення аграріїв теж мають свою специфіку. В од-
них, наприклад у Великобританії, немає спеціалізованої 
системи аграрних кредитів, і фермерські господарства 
підтримуються за рахунок державних субсидій. У Ні-
меччині, Франції, Нідерландах, Бельгії, Данії – на зразок 
США – історичний розвиток фермерського укладу при-
вів до створення спеціалізованих установ кредитування 
сільських товаровиробників [18, с. 34]. 

Сьогодні Центральні кооперативні банки «Креді 
Агріколь» (Франція) є одними з найбільших банківських 
монополій світу. Фермери Франції одержують субсидії 
на підвищення ефективності виробництва, поліпшення 
умов життя, під виведення орних земель із сільськогос-
подарського виробництва, на підтримку родючості зе-
мель, компенсаційні виплати за роботу в районах з не-
сприятливими природними умовами [17, с. 186].

«Креді Агріколь» має трирівневу структуру кре-
дитування: на першому рівні знаходяться місцеві коопе-
ративні банки (близько 3000); на другому рівні – регіо-
нальні банки, що об’єднають місцеві банки (близько 94); 
на третьому рівні – Національна каса сільськогоспо-
дарського кредиту та Національна федерація сільсько-
господарського кредиту. Перша контролює фінансову 
єдність самої структури, випускає облігаційні кредити, 
інвестує вільні кошти регіональних банків, отримуючи 
від них ощадні депозити, надає їм позики, а дркга пред-
ставляє інтереси регіональних банків. 

Французьким фермерам надається шість пільго-
вих кредитів з процентною ставкою, залежно від креди-
ту, від 3,75 до 8,25 річних зі строком погашення 7 – 12 
років для несприятливих природно-екологічних зон і 
5 – 9 років для інших районів і розміром не більше 300 – 
850 тис. франків.

ВИСНОВКИ 
На основі вищенаведених фактів можна зроби-

ти висновок про те, що для країн, які досліджувались, 
характерна трирівнева банківська система, пільгове 
кредитування, різноманітність методів кредитування, 
способів видачі та погашення кредиту та застосування 
таких банківських послуг, як лізинг, факторинг, іпотечне 
кредитування.

У зв’язку з цим доцільно скористатися досвідом 
зарубіжних країн щодо застосування економічних важе-
лів державної підтримки аграрного виробництва. Тому 
в умовах кредитування сільськогосподарських підпри-
ємств необхідно:
 враховувати особливості аграрного виробни-

цтва; 

 враховувати принципи законодавчої та норма-
тивно-правової бази;

 розробити державні цільові програми підтрим-
ки розвитку сільськогосподарської продукції;

 сприяти організації кооперативних банків на 
території України;

 розробити та впровадити інвестиційний меха-
нізм розвитку сільськогосподарської галузі, 
при цьому враховувати ризики;

 стимулювати розвиток довгострокового креди-
тування, іпотечне кредитування, пільгове кре-
дитування;

 забезпечити створення єдиної системи кредит-
ної кооперації.

Таким чином, використання зарубіжного досвіду ор-
ганізації та функціонування кредитної кооперації 
в сільському господарстві для України може стати 

значним поштовхом у виході з кризової ситуації, а також 
для сталого розвитку аграрного сектора економіки.

Система кооперативних банків, поширена в Євро-
пі, має високу довіру серед населення, є стабільною та 
стійкою до фінансових потрясінь, сприяє розвитку аг рар -
ного сектора економіки. Отже, дослідження зарубіж ного 
досвіду, передусім німецьких, французьких і польських 
кооперативних банків, свідчить про те, що в умовах сві-
тової фінансово-економічної кризи винятково позитив-
ну роль відіграють кооперативні банки. В Україні мож-
ливість створення кооперативних банків передбачена 
законодавством, однак жодний такий банк не було заре-
єстровано. Така модель організації банківського бізнесу 
може застосовуватися в Україні на засадах державного 
сприяння, використання в законодавчому забезпеченні 
процесу зарубіжного досвіду провідних країн зі створен-
ня кооперативної системи банків.                   
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