
Кредитна спілка «Вигода» 
потужна фінансова установа з великим досвідом,  

який перевірений часом 

Гасло кредитної спілки 
 

«Свій до свого по своє»  

 

Василь ЩЕКУН 

з громадою і для громади  

www.vygoda.com.ua 



Історія КС «Вигода» 
(головні віхи) 

Заснована 14 червня 1992р. просвітянами  м. Стрия 

Одна з перших кредитних спілок в Україні 

У 1994р. КС «Вигода» - засновник НАКСУ. 

З 1994р. співпраця з Канадським проектом розвитку КС в Україні, та 

зміцнення кредитних спілок 

З 2004 р. КС «Вигода» - засновник Львівської Асоціації кредитних Спілок, та 

Об'єднаної кредитної спілки 

З 2005р. співпраця із Європейським проектом ТАСІС «надання підтримки 

малим і середнім підприємствам на селі». 

З 2007р. КС «Вигода» - учасник Програми захисту вкладів, та ВАКС 

З 2008 р співпраця з німецьким проектом технічної допомоги GTZ / DGRV 

З 2010 р співпраця з фінансовою компанією ОЙКОКРЕДИТ 



Статистичні дані КС«Вигода»  
станом на 01.10.2011р. 

Активи       43 млн. грн. 

Членів       29 170 осіб 

    в т.ч. жінок      18 012 осіб 

Власний капітал      9,8 млн. грн. 

Кредитів видано за 2011 рік    7 012  

Кредитів видано на суму     42 млн. грн. 

Найбільший кредит діючий    400 000 грн.  

Середній кредит      7 300  грн. 

Всього вкладів      30 млн. грн. 

Середній вклад      13 тис.  грн. 



КС «Вигода має 9 філій та 6 представництв   
Філія     Активи 

 

Стрий -     10,8 млн. грн. 

Моршин –   2,8 млн грн. 

Жидачів –   6,5 млн. грн . 

Пустомити –  3,2 млн. грн.  

Самбір -   4,0 млн. грн.  

Сколе -   1,8 млн. грн.  

Миколаїв -   1,1 млн. грн. 

Калуш-   0,7 млн. грн. 

Бережани-   2,0 млн. грн.  

Сокаль -   1,6 млн. грн.  

 

Представництво  Активи 

 

Старий Самбір -  700 тис.  грн. 

Жовква -   800 тис. грн. 

Радехів -   660 тис.  грн. 

Городок -   203 тис.  грн. 

Бузьк -   150 тис.  грн. 



Структура кредитного портфелю 

Всіх діючих кредитів     7300 

на суму        37 млн.грн. 

Із них на село       22 млн.грн. 

 

Споживчі кредити      67 % 

Підприємництво      16 % 

Фермерські       2 % 

Житлові та будівництво житла    6 % 

Автокредити       4 % 

Енергозбереження      7 % 

(відшкодовано з бюджету ЛОДА)   1 млн. грн. 



Система кредитування в КС«Вигода» 

Держфінпослуг встановлена максимальна сума кредиту 

для одного члена не повинна перевищувати 20 % капіталу 

спілки. 

  

Цільове спрямування 
      споживчі  

      підприємницькі 

      іпотечні 

 

Строк 

    короткострокові – до 3-х місяців 

    середньострокові – від 3-х до 12 місяців 

       довгострокові –  понад 12 місяців 

  

Види забезпечення  

застава, заклад, іпотека, порука, гарантія 

 

Всі кредити видаються при наявності доходу 



Система кредитування в КС«Вигода» 
 

  

Не платиться 
      страхівка 

      комісійні 

      штрафи 

 

При розгляді кредитної заяви враховується п'ять 

кредитних факторів:  
 

      особистість 

      капітал 

      спроможність 

      забезпечення  

      умови 

   

  

Визначальним етапом процесу кредитування є моніторинг. 

Кредитний моніторинг включає поточний контроль за 

погашенням кредиту і відсотків, цільовим використанням  

його та станом забезпечення.  



Персонал 

 

  

Всіх працівників             46  осіб 

Досвід роботи                  19 років 

Всі працівники з вищою освітою 



Проект фонду для фермерів 
 

  

фермери члени КС 

щорічно вкладають певну суму коштів (ФОНД) 

відсотки на депозити пропонують фермери 

КС  додає до (ФОНДУ) подвійну суму коштів  

Кредити із даного ФОНДУ для фермерів 

 
Приклад: 10 фермерів   

вирішили вкладати по 5 тис. грн щорічно 

відсотки на депозит = 6 % річних  

за перший рік ФОНД = 50 тис. грн 

КС за рішенням СР із капіталу додає 100 тис. грн 

 %  по кредитах для фермерів  15 % річних 

переплата за рік = 6,6 % річних. 

 

Через два роки ФОНД = 300 тис. Грн 

Через три роки ФОНД = 450 тис. Грн 

 


