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ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПОСЛУГ
КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Статтю присвячено питанням ціноутворення на ринку послуг кредитних спілок. Для
обгрунтування розміру вступного і членського внесків пропонується використовувати дво
поверхову ціну. Наводяться результати розрахунків двоповерхової ціни для кредитної спілки
«Поміч» Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Фінансовий ринок України перебуває на стадії
формування, і тому ще немає усього розмаїття
форм фінансових посередників, які є в розвину• тих країнах. Існуючі в Україні форми фінансо
вих установ - комерційні банки, страхові та інве
стиційні компанії, пенсійні фонди, довірчі това
риства та інші - не користуються достатньою до
вірою та не задовольняють потреби у фінансових
послугах. Особливо це стосується задоволення
потреб населення. Найбільш потужні фінансові
установи України - комерційні банки надають пе
ревагу обслуговуванню юридичних осіб. Це по
яснюється тим, що споживчий кредит вважаєть
ся найбільш ризикованим видом кредитування.
Внаслідок цього на споживчий кредит установ
люються високі відсоткові ставки.
Задовольнити потреби населення у фінансо
вих послугах на сприятливих умовах можуть
кредитні спілки, які є кооперативними формами
фінансової взаємодопомоги та економічного са
мозахисту населення. Згідно із Законом Украї
ни «Про кредитні спілки» кредитна спілка - це
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неприбуткова організація, заснована фізичними
особами на кооперативних засадах з метою за
доволення потреб її членів у взаємному креди
туванні та наданні фінансових послуг за рахунок
об'єднання грошових внесків членів кредитної
спілки. Таким чином, кредитна спілка є фінан
совою установою, виключним видом діяльності
якої є надання фінансових послуг, а основним
джерелом доходу — вступні та членські внески,
а також надходження від кредитних операцій
спілки.
Оскільки кредитна спілка створюється і діє в
першу чергу для забезпечення можливості чле
нів спілки отримати кредит на прийнятних для них
умовах, постає проблема узгодження інтересів
кредитної спілки як фінансової організації й інте
ресів її членів як позичальників. Суть проблеми
полягає в тому, що зростання доходів кредитної
спілки можливе як за умов зростання кількості
її членів, так і за умов зростання розміру вступ
ного та членського внесків, а також ставки за
користування кредитом. Обидві можливості ма-
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ють як переваги, так і недоліки. Кількісне зро
стання членів кредитної спілки хоча й сприяє зро
станню її доходів за умов сталих вступних та
членських внесків і відсоткових ставок, однак і
суттєво підвищує ризик неповернення кредитів.
Підвищення розміру вступних та членських
внесків і відсоткових ставок хоча й дозволяє
збільшити доходи від наявної кількості членів
кредитної спілки, однак не стимулює людей всту
пати до неї, а членів - брати кредити.
Оскільки фінансові складові цієї проблеми
(розмір вступного внеску, розмір членського
внеску, розмір відсоткової ставки) можна роз
глядати як різновид ціни за послуги кредитної
спілки, то автори пропонують вирішити пробле
му узгодження інтересів шляхом формування
ефективної цінової політики. В цій політиці
вступні й членські внески розглядаються як ціна
права бути членом кредитної спілки й отримува
ти її послуги, а відсоткова ставка - як ціна за
користування кредитом. У якості статистичної
бази дослідження виступає кредитна спілка
«Поміч» Національного університету «КиєвоМогилянська академія».
Оскільки цінова політика суттєво впливає на
результати діяльності будь-якої організації, що
займається виробництвом продукції або надан
ням послуг, то вивченню цього питання при
діляється багато уваги як у фундаментальних
теоретичних дослідженнях, так і в прикладній
економічній науці. Однак проблема формування
цінової політики кредитних спілок і досі зали
шається поза увагою вчених.
Найважливішою складовою цінової політики
є вибір методу ціноутворення. Як показали до
слідження, всі методи можна розділити на дві
групи: витратні й ринкові. Витратні методи, до
яких відносять метод «витрати + націнка», метод
цільового ціноутворення та метод граничного
ціноутворення є найбільш популярними в Україні.
Однак недоліком усіх витратних методів ціноут
ворення є неврахування попиту, що може при
звести до встановлення цін на нереальному рівні.
Ці методи варто використовувати у галузях зі
стабільним споживчим попитом і конкуренцією,
тобто там, де ці два фактори вже відомі й досить
незмінні. Слід враховувати й те, що витратні
методи більшою мірою придатні для обґрунту
вання базисної ціни, ніж для встановлення оста
точної.
Ринкові методи ціноутворення, хоча і є най
більш різноманітними, значно менше використо
вуються в Україні. Всі ринкові методи можна
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поділити на два основні типи: орієнтовані на по
пит та орієнтовані на конкуренцію. До методів,
орієнтованих на попит, відносять ціннісне ціно
утворення та ціноутворення на основі попиту. До
методів, орієнтованих на конкуренцію, відносять
метод середньоринкових або поточних цін, ме
тод гонки за лідером, тендерний метод і теорію
ігор.
З точки зору авторів, найбільш прийнятним
методом ціноутворення, що враховує специфіку
роботи кредитних спілок і відповідає основній
меті їх створення, є метод ціннісного ціноутво
рення. Як зазначають Т. Т. Негл і P. K. Холден,
за цим методом основним фактором ціноутво
рення вважають не витрати виробника (продав
ця), а сприйняття товару покупцем [1]. Головна
ідея такого підходу полягає у порівнянні покуп
цями переваг покупки та витрат на неї. Саме цей
метод автори використовували в розробці ціно
вої політики кредитної спілки «Поміч». Реаліза
ція цього методу здійснювалася за допомогою
так званої двоповерхової ціни, сутність якої роз
кривають С. Орен, С. Сміт і Р. Вільсон [2]. За та
кого підходу ціна складається з двох компонент:
фіксована складова - за право зробити купівлю
і поодиночна ціна - за кожну одиницю придба
ного товару. Хоча за кордоном цей метод вико
ристовується вже понад ЗО років, в Україні він
практично не відомий широкому колу фахівців і
практиків. Особливості методу двоповерхового
ціноутворення і можливості його практичного
застосування викладено у статтях С. Штафера,
Б. Хайєса, П. Калема, А. Янга та інших вчених
[3-7]. Однак ці автори як основні сфери засто
сування двоповерхового ціноутворення пропо
нують фірми, що мають монопольну владу, або
клуби (наприклад, спортивні). Проведений авто
рами якісний аналіз дозволяє стверджувати, що
поза увагою дослідників залишилась можливість
використання методу двоповерхової ціни на рин
ку послуг фінансово-кредитних установ. Ви
вчення специфіки діяльності кредитних спілок,
сутності двоповерхового ціноутворення,а також
власні розрахунки дозволили авторам статті зро
бити висновок про те, що зазначений метод може
бути успішно використаний на ринку послуг
мікрофінансових організацій, якими є кредитні
спілки.
Для кредитної спілки завдання полягає в тому,
щоб встановити фіксований вступний внесок і
внесок за користування послугами кредитної
спілки (членський внесок). За умов двоповер
хової ціни за наявності лише одного споживача
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PRICING IN THE MARKET
OF CREDIT UNIONS' SERVICES
This article deals with the study of price setting in the market of credit unions' services. For reasonable
sizing of admission and membership fees employment of two-part tariff is proposed. Calculation results
of two-part tariff for CU «Pomich» of National University «Kyiv Mohyla Academy» are presented.

