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Постановка проблеми. Міжнародний досвід 
переконливо свідчить про те, що кооперативний 
рух в умовах економічної кризи має особливе 
значення. Саме у кризовий період зростає роль 
усіх видів кооперації. У цей час кооперативи 
можуть якнайповніше виконати свою соціально-
економічну місію щодо надання своїм членам 
необхідних, зокрема, фінансових послуг, орієн-
тованих на підвищення ефективності малого і 
середнього бізнесу та покращання рівня життя 
пересічних громадян. Ця обставина посилює ак-
туальність досліджень, пов’язаних із вивченням 
багаторічного досвіду функціонування європей-
ських кооперативних банківських систем, який 
може бути корисним і творчо використовуватись 
у сучасній вітчизняній практиці. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв'язання проблеми. 
Незважаючи на значну актуальність вивчення 
особливостей функціонування кооперативних 
банків та їхніх систем, цій темі українськими 
науковцями присвячена дуже незначна кількість 
праць. Передусім слід згадати ґрунтовні роботи 
В..Гончаренка [1, 3] та Ю..Лузана [4], де розкри-
ті окремі аспекти організації та діяльності коо-

перативних банків. Проте, з огляду на особливе 
практичне значення досвіду європейських коо-
перативних банків для розвитку фінансового  
ринку України, слід активізувати наукові роз-
робки, що стосуються цієї важливої проблеми.  
Мета і завдання досліджень. Метою даної 

статті є визначення місця кооперативних банків 
у банківській системі сучасної Австрії, характе-
ристики їх основних особливостей та переваг у 
контексті фінансово-економічної кризи, а також 
обґрунтування доцільності поширення коопера-
тивних банків в Україні.  
Методи дослідження. У ході дослідження ви-

користано методи аналізу і синтезу, зокрема при 
узагальненні основних чинників ефективної діяль-
ності європейської моделі кооперативних банків. 
Результати досліджень. Кооперативні банки 

– одні із різновидів кредитних кооперативів, які 
функціонують у різних країнах світу. Батьків-
щиною кредитної кооперації є Німеччина, де у 
середині ХІХ ст. паралельно почали діяти дві 
моделі – товариства Германа Шульце-Деліча і 
Фрідріха Вільгельма Райффайзена. Їх поява ста-
ла початком формування системи кооперативних 
банків. Прогресивна ідея фінансової взаємодо-
помоги населення досить швидко набула попу-
лярності у більшості країн Європи, передусім 
Австрії, Англії, Італії, Російській імперії, Фран-
ції [1, с. 1].  
Сьогодні кооперативні банки займають провідне 

місце в європейській системі банківського ринку. 
На початку 2009 р. у країнах Європи функціонува-
ло 4200 місцевих кооперативних банків, із близько 
60 тис. відділень. Вони охоплювали, у середньому, 
близько 20% європейського фінансового сектора. 
Їхніми послугами користувалися 45 млн. членів та 
159 млн. клієнтів [4].  
Система кооперативних банків Австрії пред-

ставлена народними банками (широковідома мо-
дель Г. Шульце-Деліча) і райффайзенбанками 
(модель започаткована Ф.В. Райффайзеном). 
Нині кожен другий австрієць користується по-
слугами кооперативних банків, які займають 
близько 25% фінансового ринку [8]. Особливіс-

 Зроблено акцент на недостатньому висвітленні 
досвіду європейських кооперативних банків у віт-
чизняній економічній літературі. Визначено місце і 
роль кооперативних банків у банківській системі 
сучасної Австрії. Окремо охарактеризовано дві 
паралельно існуючі кооперативні банківські групи 

– райффайзен- та народних банків. Вказано на 
стійку тенденцію щодо злиття малоефективних 
австрійських кооперативних банків з фінансово 
стабільними й успішними. Визначено особливості 
та переваги таких банків в умовах світової фінан-
сово-економічної кризи. Зроблено висновок про до-
цільність поширення кооперативних банків в Укра-
їні, зокрема в її аграрному секторі, для налаго-
дженню надійної системи фінансування дрібного 

підприємництва. 
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тю цієї країни є те, що у ній значно переважають 
райффайзенбанки (їх консолідований баланс 
становить близько 265,350 млрд. євро). Так, на 
1.01.2009 р. в Австрії функціонувало 560 райф-
файзен- і 68 народних банків, що складало 73% 
від загальної кількості всіх австрійських фінан-

сових банківських установ (рис. 1).  
При цьому частка кооперативних банків у за-

гальному балансі національного банківського 
сектора значно менша: їх орієнтовне місце  
з-поміж інших фінансово-кредитних установ де-
монструє рис. 2. 

63; 7%
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560; 66%

Райффайзенбанки

Народні банки

Ощадні каси

Комерційні та ін. банки

  
Рис. 1. Кількість і процентне співвідношення банківських установ Австрії  

станом на 1.01. 2009 р. Джерело: [10; 13, с. 4] 

 
Рис. 2. Балансові суми банківських установ Австрії та їх процентне співвідношення  

станом на 1.01.2009 р.  Джерело: [13, с. 4] 

 
Рис. 3. Кредитно-кооператива система австрійської Raiffeisengruppe.  Авторська розробка. 

Джерело: [13, с. 4, 11-12; 15] 
 * цифрові дані щодо кооперативних банків австрійської Raiffeisengruppe подано станом на 

1.01.2009 р. 
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Говорячи про систему райффайзенбанків Авс-
трії, слід зауважити, що вона, на відміну від ні-
мецької, функціонує автономно від системи на-
родних банків. Проте, як і в більшості інших 
країн Європи, вона має три рівні – місцевий, ре-
гіональний і національний (рис. 3).  
Місцевий (перший рівень) репрезентують 560 

кооперативних банків (Raiffeisenbanken) із 2300 від-
діленнями, навколо яких об’єднано 2,1 млн. членів і 
близько 4 млн. клієнтів. Вони є основними власни-
ками регіональних банків (Raiffeisenlandesbanken – 
RLB), які функціонують у федеральних землях Авс-
трії й формують другий рівень системи. Останній, 
третій рівень, уособлює Центральний кооператив-
ний банк Австрії – Raiffeisen Zentralbank Österreich 
AG (RZB), що знаходиться у Відні і є третім за ве-
личиною австрійським банком [11]. Окрім цього 
система має свої спеціалізовані установи, зокрема 
Capital Management, Raiffeisen Centrobank, Raiffeisen 
Leasing та інші. 
При загальній позитивній динаміці фінансо-

вих показників, які зберігаються, незважаючи на 
негативні прояви світової фінансово-економічної 
кризи (табл. 1), невпинно, упродовж багатьох 
років, відбувається процес злиття малоефектив-
них кооперативних банків системи з більш ус-
пішними. Загальну динаміку цього процесу де-

монструє рис. 4.  
Особливістю системи народних банків, які по-

ряд із групою райффайзенбанків посідають чіль-
не місце у банківському секторі Австрії, є її де-
централізоване функціонування. Провідною фі-
нансовою установою народних банків Австрії 
(Volksbank Gruppe) є Volksbank AG (VBAG або 
ÖVAG) (див. рис. 5). За організаційно-правовою 
формою це акціонерне товариство. Контрольний 
пакет акцій (58,2%) належить 58 австрійським 
регіональним народним банкам, решта – іншим 
фінансовим установам (рис. 6) До австрійської 
Volksbank Gruppe на початку 2009 р. входило 63 
місцевих (регіональних) народних банків із 545 
представництвами. Система обслуговує фінан-
сові потреби 525 тис. членів. У народних банках 
Австрії працює 5041 співробітників. Загальні 
активи австрійської Volksbank Gruppe на кінець 
2007 р. складали 78,6 млрд. євро.  
Разом із цим, слід зазначити, що кооперативні 

«народні» банки Австрії досить успішно освою-
ють зарубіжні фінансові ринки Центральної і 
Східної Європи. З метою координації своєї між-
народної діяльності вони створили спеціальне 
акціонерне товариство Volksbank International 
AG. Масштабність такої діяльності певною мі-
рою ілюструє табл. 2. 

1. Зведені дані щодо системи австрійської Райффайзен групи (у млн. євро)  
  1.01.2000 1.01.2003 1.01.2006 1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 

Консолідований  
баланс 

87567 114200 176008 205361 236264 265349 

Загальна сума  
вкладів 

47409 54005 62190 69180 762748 83185 

Загальна сума  
кредитів 

44226 51941 60928 63719 67979 75355 

 Джерело: [10] 
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 Рис. 4. Динаміка системи Райффайзенбанків Австрії з 2000 по 2009 рр.  Авторська розробка. 

Джерело: [9] 
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 Рис. 5. Кредитно-кооперативна система австрійських народних банків (Volksbanken)  

Авторська розробка. Джерела: [5; 13, с. 4, 11-12, 15] 

 * Цифрові дані щодо кооперативної системи австрійських народних банків подано станом  
на 1.03.2009 р. 
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Рег. Банки (Австр.)

DZ BANK AG (Нім.)

Victoria Volksbanken Versicherungen (Нім.) 

Raiffeisen Zentralbank ? sterreich AG

Streubesitz

 
Рис. 6. Частка різних фінансових установ у акціонерному капіталі австрійського  

Volksbank AG. Авторська розробка. Джерело: [13] 

2. Зведені дані про дочірні банки «Volksbank International AG»  
у центральній та східній Європі станом на 1.01.2009 р. 

Назва банку Країна 
Рік 

засну-
вання 

Кількість  
філій 

Кількість  
працівників 

Балансова сума 
(у млн євро) 

Volksbank Slovensko Словаччина 1991 47 639 1530 
Volksbank CZ Чехія 1993 56 659 1778 

Magyarorszagi Volksbank 
Zrt Угорщина 1993 67 705 2011 

Banka Volksbank d.d. Словенія 1993 11 194 866 
Volksbank d.d. Хорватія 1997 28 406 1049 

Volksbank Romania s.a. Румунія 2000 246 1405 5307 
Volksbank BH d.d. 2000 29 354 474 

Volksbank a.d. Banja Luka
Боснія і  

Герцеговина 2000 21 336 238 
Volksbank a.d. Сербія 2003 26 450 720 

OJSC Volksbank Україна 1991 78 737 277 
Всього:   609 5785 14223 

Джерело: [14]  

При цьому варто зауважити, що кооперативні 
банки виявились найбільш підготовленими до ви-
пробувань кризою: ще до її перших проявів Між-
народний валютний фонд провів глибоке дослі-

дження й опублікував огляд під назвою «Коопера-
тивні банки і фінансова стабільність» (“Coopera-
tive Banks and Financial Stability”, 2007 р.). У ньо-
му було здійснено порівняльний аналіз 11090 

63 місцевих (регіональних) народних банків (Volksbanken)  
із 545 представництвами (525 тис. членів)* 

 
Österreiche Volksbanken AG 

(ÖVAG) 
(фінансове об’єднання Австрії)  

 

ÖGV – Der Österreichischer  
Genossenschaftsverband  

(австрійська кооперативна 
Шульце-Делічівська спілка – 
представницьке об’єднання) 
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приватних комерційних, 3072 кооперативних та 
2415 ощадних банків, у результаті чого встанов-
лено суттєві переваги кредитно-кооперативного 
фінансового сектора провідних західноєв-
ропейських держав, що, перш за все, стосується 
австрійських кооперативних банків.  

 Головні з визначених переваг полягають у на-
ступному: 

 - кооперативні банки у своїй діяльності до-
тримуються менш ризикової стратегії у здійс-
ненні їх фінансової діяльності, ніж невеликі ко-
мерційні банківські фінансові установи; 

 - характерною є більша стабільність коопера-
тивних банків, у порівнянні з комерційними, че-
рез високий рівень капіталізації й стійкості ре-
сурсної бази;   

 - значне поширення кооперативних банків 
сприяє звільненню банківської системи від не-
ефективних комерційних банків.  

 При цьому слід зауважити, що визначені ви-
ще чинники базуються лише на застосуванні 
економіко-математичних методів. Тому окремі 
параметри через неможливість піддати їх фор-
малізації не були враховано. До них слід віднес-
ти наступні: 

- розгалуженість системи, що дозволяє опти-
мізувати фінансові потоки, ефективно розподі-
лити ризики, скоротити витрати, оптимізувати 
спектр банківських операцій, максимально захи-
сти кооперативну інфраструктуру від небажаних 
впливів зовнішнього середовища; 

- стійка система рефінансування (завдяки ав-
тономності); 

- захищеність системи кооперативних банків 
від ефекту «доміно», завдяки сконцентрованій 
на другому рівні інформації про реальний фінан-
совий стан місцевих кооперативних банків;  

- наявність внутрішньосистемних гарантійних 
фондів, кошти яких забезпечують фінансове 
оздоровлення кооперативів;  

- внутрішня консолідація, характерна для коо-

перативної системи; 
- дотримання фундаментальних кооператив-

них принципів [1]. 
Проте в умовах світової фінансово-

економічної кризи й австрійські кооперативні 
банки мають певні фінансові та організаційні 
труднощі. Оцінюючи результати 2008 р., голова 
спостережної ради акціонерного товариства ав-
стрійських «народних» банків доктор Вальтер 
Цанданелль у своєму звіті дипломатично зазна-
чив: «Розвиток акціонерного товариства австрій-
ських народних банків у 2008 році був обумов-
лений турбулентністю на фінансовому ринку…» 
[15, с. 9]. 

 У таких умовах експерти аґенції Олівера Ві-
мана рекомендують кооперативним банкам як-
найповніше використовувати кооперативний 
потенціал, можливості й переваги міжнародного 
співробітництва, і послідовно здійснювати свою 
капіталізацію. Показовим у цьому напрямі екс-
перти вбачають саме австрійські кооперативні 
банки. Останні успішно поєднують і кооперати-
вні начала, й основи ефективних фінансових 
установ. На думку експертів, австрійські коопе-
ративні банки серед аналогічних банків Європи є 
найближчими до кооперативних ідеалів, осно-
вою яких є турбота про вирішення фінансових 
проблем пересічних громадян [7]. 
Висновки. Таким чином, дослідження західно-

європейських, передусім австрійських коопера-
тивних банків, переконливо свідчить про те, що в 
умовах світової фінансово-економічної кризи ви-
нятково позитивну роль відіграють кооперативні 
банки, які, на жаль, допоки що відсутні у кредит-
но-кооперативній системі України. Однак у них є 
значна потреба, особливо в аграрному секторі еко-
номіки. Створення системи кооперативних банків 
сприятиме налагодженню надійної системи фінан-
сування дрібного підприємництва, зокрема у віт-
чизняному аграрному секторі.  
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