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Звернення до членів кредитної спілки «Українська Провідна» 
 

Шановні спілчани ! 
 

Наша кредитна спілка, має, і, переконаний, - матиме, довгу і щасливу долю. Але 
саме ми разом повинні зробити крок у майбутнє – від маленької кредитної спілки 
до потужної небанківської фінансової установи Київської області. 

Перед нами складний шлях, який ми можемо здолати, застосовуючи принципи 
командного мислення, згуртування інтелектуальних ресурсів та якісного 
використання наших можливостей. 

Найкращий спосіб це зробити – ретельне та якісне планування майбутнього 
нашої кредитної спілки, розраховуючи кожен крок. Саме так ми прагнемо діяти, 
запросивши до розмови кожного, хто хотів бути почутим, і збираючи по зернятку 
унікальні ідеї наших спілчан. 

Стратегія розвитку кредитної спілки «Українська Провідна», що визначатиме її 
перші кроки у майбутнє, сформована правлінням кредитної спілки, члени якого є 
професіоналами у своїх галузях. 

Кредитна спілка «Українська Провідна» має здобутки сьогодні та матиме успішне 
майбутнє.  

Дякуємо всім хто долучився до розробки стратегії розвитку та зробив свій внесок 
в майбутнє кредитної спілки «Українська Провідна» 

Стратегія – це відкритий документ, який потребує змін у відповідності до реалій 
сьогодення та майбутнього тому ми відкриті до співпраці  та нових ідей. 

 
Голова спостережної ради «Українська Провідна» 
Гриценко Микола Петрович 
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1.0 Вступ 

Стратегія розвитку кредитної спілки «Українська Провідна» на період до 2015 року 
розроблений у відповідності до Статуту, Положення про фінансові послуги, 
Положення про фінансове управління кредитної спілки «Українська Провідна». 

Документ розроблений з урахуванням основних тенденцій розвитку ринку 
небанківських фінансових послуг в Україні та Київській області зокрема. 
Основне завдання розробки стратегії - визначення основних напрямків розвитку 
кредитної спілки, ключових видів діяльності та аспектів. Стратегічні цілі Стратегії 
встановлено для досягнення Бачення розвитку кредитної спілки - соціально-
орієнтована кредитна спілка №1 в Київській області на ринку надання фінансових 
послуг. Стратегія визначає, зберігає та підтримує знакові для кредитної спілки 
напрями розвитку, встановлює та вказує шляхи розвитку для перспективних у 
майбутньому напрямків. 

Такий підхід дозволить знизити, а в окремих випадках, блокувати вплив можливих 
системних ризиків, забезпечить сталий розвиток фінансової установи, заснований 
на підвищення якості послуг та лояльності своїх членів. 

Планується максимальне використання існуючих науково-технічних, 
адміністративно-політичних, соціально-економічних, міжнародних умов 
функціонування та розвитку кредитної спілки як єдиного організму, що діє в 
мінливому середовищі.  

Органи управління кредитної спілки та члени кредитної спілки «Українська 
Провідна»  стикаються з багатьма традиційними та нестандартними  проблемами, 
що є результатом системних вад минулого, впливу світової економічної кризи 
2008-2009 років та появою нових завдань, пов’язаних із впровадження 
адміністративної реформи, зміною ментальності та уявлень мешканців Київської 
області щодо сучасної Це обумовлює розробку Стратегії розвитку кредитної спілки 
«Українська Провідна» на період до 2015 року, зважаючи на складність та 
тривалість поставлених завдань. 

Такий період планування дозволить урахувати середньострокові тенденції та 
циклічні процеси в економічній та соціальній сферах, більш ефективно формувати 
щорічні плани та бюджети кредитної спілки «Українська Провідна». 
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2.0 Методологія розробки стратегії 

В основу методології розробки Стратегії розвитку кредитної спілки «Українська 
Провідна»  покладено здійснення аналізу існуючої ситуації та пошук шляхів 
розвитку фінансової установи.  

При підготовці Стратегії розвитку кредитної спілки «Українська Провідна» на 
період до 2015 року на всіх етапах аналізу використано матеріали Міністерства 
економіки України, інших міністерств та відомств, Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України, науково-дослідних установ, Державного 
комітету статистики України, Головного управління статистики в Київській області.  

Процес стратегічного планування та впровадження стратегії представлений на 
схемі та відображає послідовні кроки: (1) організацію роботи; (2) проведення 
аналізу; (3) визначення місії, бачення, напрямів розвитку; (4) розробки цілей, 
завдань та планів дій; (5) обговорення та ухвалення Стратегії; (6) моніторинг та 
впровадження Стратегічного плану. 

 

 

Спостережна рада та правління кредитної спілки «Українська Провідна»  провели 
SWOT-аналіз позиціонування та розвитку кредитної спілки. Були детально 
опрацьовані та визначені сильні і слабкі сторони (внутрішні фактори), оцінена 
позиція кредитної спілки в порівнянні з іншими кредитними спілками Київської 
області, з якими установа конкурує за ресурси та інвестиції. 
Конкурентоспроможність кредитної спілки «Українська Провідна» також 
розглядалася в контексті аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і 
загроз. 

На етапі визначення бачення та напрямків розвитку міста було поінформовано 
членів спостережної ради та правління. 

На підставі аналізу діяльності кредитної спілки та SWOT-аналізу методом 
колективного прийняття рішень, а також обговорення результатів вибіркового 
опитування членів кредитної спілки були визначені стратегічні напрямки розвитку 
КС «Українська Провідна», на яких розбудовано Стратегію. 

Спостережна рада та правління кредитної спілки «Українська Провідна» виступали 
в ролі робочої групи з розробки стратегії, яка сформувала Місію та Стратегічне 

Аналіз Планування 

Аналіз 

середовища 

Профіль 

Соціологічні 

дослідження 

SWOT- аналіз 

Місія, Бачення 

Стратегічні напрямки 

Плани дій 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

Проекти та заходи 

Впровадження 

Обговорення 

Затвердження 

спостережною радою 

Моніторинг та оцінка 

Перегляд та коригування 
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Бачення - уявлення про те, якою повинна стати спілка у майбутньому. Стратегічне 
Бачення є основою для розробки цілей Стратегії. 

Спостережна рада та правління кредитної спілки «Українська Провідна» 
визначили  стратегічні та оперативні цілі за кожним напрямом розвитку кредитної 
спілки. Обговорюючи існуючу ситуацію, спостережна рада та правління 
пропонували шляхи виходу із ситуації, що склалася, визначали кроки, які мають 
здійснити усі учасники процесу розвитку, та стратегічні партнери для досягнення 
покращень у згаданих напрямках.  

 

Схема побудови Стратегії 

 

 

Методологія підготовки та впровадження Стратегії ґрунтується на твердженні, що 
впровадження Стратегії відбудеться лише за умов об’єднання зусиль виконавців 
плану та всіх зацікавлених сторін. В результаті цієї роботи будуть досягнуті 
визначені цілі, реалізовані спільні проекти, які в цілому забезпечуватимуть сталий 
розвиток кредитної спілки. 

Документ має модульний характер - окремі його напрямки є самодостатніми, 
автономними сформованими в розрахунку на подальше впровадження через 
реалізацію проектів, кожен із яких є окремим елементом впровадження стратегії, 
але впливатиме на загальний результат. При потребі, документ може бути 
доповнений іншими напрямками розвитку, які у подальшому члени кредитної 
спілки визначать, як ключові. 

Успіх впровадження Стратегії залежатиме від відповідальності осіб, зацікавлених у 
її реалізації. Тому доцільно покласти на правління кредитної спілки 
відповідальність за моніторинг виконання всіх оперативних цілей (проектів) 
Стратегії розвитку кредитної спілки «Українська Провідна» на період до 2012 року 
та підготовка пропозицій Спостережній раді щодо змін і доповнень до Стратегії. 

Стратегічне планування - ефективний інструмент системного менеджменту, 
процес, який має тривати безперервно, оскільки середовище, як і сам об’єкт 
планування, постійно змінюються. Це спосіб руху до абсолютного бачення, 
упродовж якого досягається сталий розвиток територіальної громади. 

 

Стратегічне Бачення 

Місія 

Стратегічний 

напрямок A 

Стратегічний 

напрямок B 
Стратегічний 

напрямок С 

Стратегічна ціль 
A.1 

Захід A.1.1.1. Захід B.1.1.1. Захід С.1.1.1. 

Стратегічна ціль 
В.1 

Стратегічна ціль 
С.1 

Оперативна ціль A.1.1. Оперативна ціль В.1.1. Оперативна ціль С.1.1. 
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3.0 Коротка характеристика КС «Українська Провідна» 

 

Кредитна спілка «Українська Провідна» (до 2008 року КС «Фермери Київщини») 
була створена в 1996 році за ініціативи селянсько-фермерських господарств 
Київської області та за підтримки Програми розвитку кредитних спілок, що 
фінансувалася Канадським Агентством Міжнародного Розвитку. З початку своєї 
діяльності кредитна спілка позиціонувала себе як виключно спілка для фермерів 
Київської області та в своїй діяльності співпрацювала з Фондом підтримки 
фермерських господарств Київської області. Аналіз діяльності кредитної спілки 
«Українська Провідна» потрібно робити у відповідності до найбільш важливих 
періодів її діяльності: 

1) з 1997 року по 06 березня 2006 року – КС «Фермери Київщини» 
2) з 06 березня 2006 року по даний час – КС «Українська Провідна» 

 
Кожен період діяльності КС «Українська Провідна» має свої особливі 
характеристики. Перший період з початку заснування до 06 березня 2006 року 
можна охарактеризувати як період становлення та розвитку організації як установи 
призначеної виключно для взаємного кредитування лише фермерських 
господарств Київської області. За даний період кредитна спілка пройшла шлях від 
зміни організаційно-правової форми (від громадської організації до кредитної 
спілки) до періоду розквіту та занепаду. Найбільшого свого розквіту КС «Фермери 
Київщини» мала в 2000 – 2002 році, коли активи кредитної спілки складали більше 
500000,00 грн., а кількість членів – фермерських господарств перевищувала 300 
осіб. Даний період можна охарактеризувати вузькоспеціалізованим кредитним 
портфелем та залученням виключно додаткових пайових внесків. Кредитна 
політика КС «Фермери Київщини» призвела до поступового зниження активів 
організації та кредитного портфелю після 2003 року, основними факторами якого 
були: 

 наявність великих ризиків пов»язаних з сезонним характером роботи 
фермерських господарств 

 незадовільний рівень роботи з позичальниками КС «Фермери Київщини» 
 неактивна позиція кредитної спілки на фінансовому ринку 
 незадовільний внутрішній менеджментів КС «Фермери Київщини» 

Вищезазначені причини призвели до суттєвого зниження активів КС «Фермери 
Київщини», так станом на 31 грудня 2005 року активи кредитної спілки складали 
204157,00 грн., а за весь 2005 рік було видано кредитів лише на суму 28103,00 грн.  
 
Другий період діяльності почався в березні 2006 року після проведення загальних 
зборів членів КС «Фермери Київщини» за результатами яких було змінено склад 
всіх органів управління спілки. З 06 березня 2006 року кредитна спілка «Фермери 
Київщини» почала тісно співпрацювати з Київською обласною аграрною дорадчою 
службою в питаннях консультаційної та фінансової підтримки. Другий період 
можна охарактеризувати наступними етапами 

 поступова диверсифікація кредитного портфелю 
 проведення ребрендінгу фінансової установи 
 отримання всеукраїнського статусу та створення відокремлених 

підрозділів 
 вплив світової фінансової кризи 
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Нове керівництво кредитної спілки «Фермери Київщини» прийняло рішення про 
поступову диверсифікацію кредитного портфелю та фокусуванням на жителях 
Київської області. В 2007 році кредитна спілка «Фермери Київщини» об»єдналася з 
кредитної спілкою «Рось» (м.Тетіїв, Київська область), а в 2007-2008 роках було 
змінено назву кредитної спілки «Фермери Київщини» на кредитну спілку 
«Українська Провідна», отримано всеукраїнський статус на підставі членства у 
ВГО «Національна Палата України» та розпочато процес відкриття відокремлених 
підрозділів - відділень КС в смт.Бородянка, смт.Володарка, смт.Рокитне, 
смт.Ставище, м.Київ, м.Полтава, м.Львів.  
Внаслідок проведеної діяльності кредитний портфель КС «Українська Провідна» 
став диверсифікованим (питома вага кредитів на ведення фермерських 
господарств зменшилася з 92,02% у 2005 році до 0,27% у 2011 році). За 
результатами діяльності КС «Українська Провідна» в 2011 році найбільшу питому 
вагу в кредитному портфелі складали споживчі кредити – 40,02 %, кредити на 
ремонт та будівництво нерухомого майна – 34,80% та комерційні кредити – 
21,87%. За період з 2005 року по 2011 рік відзначається чітка тенденція до 
збільшення частки комерційних кредитів в загальному кредитному портфелі КС 
«Українська Провідна», зокрема з 7,98% у 2005 році до 21,87% у 2011 році. 
Кількість членів КС «Українська Провідна» збільшилося з 235 осіб у 2005 році до 
1862 осіб у 2011 році, активи кредитної спілки збільшилися з 204157,00 грн. до 
3726605,55 грн. 
Світова фінансова криза 2008 року значно вплинула на показники діяльності КС 
«Українська Провідна», що призвело до відтоку внесків(вкладів) членів кредитної 
спілки на депозитні рахунки, зменшення активів, збільшення суми прострочених 
кредитів та збитків внаслідок основної діяльності фінансової установи.  
В 2009 році спостережна рада та правління КС «Українська Провідна» проведи 
реорганізацію організації та оптимізацію операційних витрат. Дані заходи полягали 
в скороченні відділень кредитної спілки, зміні місцезнаходження відділень, 
скороченні витрат на утримання персоналу, покращення досудової та судової 
роботи з боржниками КС «Українська Провідна». Вищезазначені кроки призвели 
до того, що у 2011 році було покрито всі збитки, що були сформовані в 2009 – 2010 
роках. 
Основні показники діяльності кредитної спілки «Українська Провідна» за період з 
2003 року по 2011 рік проілюстровано на рис. 1-8. 
Станом на 01 січня 2012 року кредитна спілка «Українська Провідна» - це 
фінансова установа з диверсифікованим кредитним портфелем, активами в 
розмірі 3,8 млн. грн., що об»єднає майже 2 тис.членів та працює на території 
Київської області в смт.Макарів, м.Київ, м.Тетіїв, смт.Володарка та смт.Бородянка. 
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Рис.1 Структура виданих кредитів КС "Українська Провідна" в 2011 році
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Рис.2 Структура виданих кредитів КС "Українська Провідна" в 2009 році
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Рис.3 Структура кредитного портфелю КС "Українська Провідна" в 2007 році
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Рис.4 Структура виданих кредитів КС "Українська Провідна" в 2005 році
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Рис. 5 Динаміка росту членства в КС "Українська Провідна" в 2003 - 2011 рр.
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Рис.6 Основні показники кредитної діяльності КС "Українська Провідна" в 2003 - 2011 рр., грн.
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Рис.7 Динаміка росту активів КС "Українська Провідна" в 2003 - 2011 рр., грн.
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Рис.8. Карта діяльності кредитної спілки «Українська Провідна» на 01.01.2012 року. 
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4.0 SWOT- аналіз розвитку КС «Українська Провідна» 

SWOT – аналіз – це комплексний аналіз сильних та слабких сторін розвитку 
громади. Його мета – визначити найсильніші сторони розвитку кредитної спілки 
для того, щоб максимально використати їх для подальшого розвитку та 
процвітання, а також з’ясувати, в чому її найбільша слабкість, щоб зменшити її 
негативний вплив. Цей аналіз визначає також основні можливості, якими слід 
скористатися, та загрози, яких потрібно уникнути. Аналіз здійснено членами 
правління кредитної спілки «Українська Провідна». 

Аналіз внутрішніх чинників: сильні та слабкі сторони 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 КС «Українська Провідна» розміщена в 
одній з провідних областей України 

 Вигідне географічне розташування – 
близькість до м.Києва як основного 
центру працевлаштування місцевих 
жителів; 

 Досвід роботи в реорганізації кредитної 
спілки та оптимізації витрат 

 Досвід виходу з кризових періодів 

 Наявність відокремлених підрозділів в 
Київській області та м.Київ 

 Наявність висококваліфікованих 
працівників 

 

 Відсутність ліцензії на здійснення 
діяльності з залучення внесків 
(вкладів) членів кредитної спілки на 
депозитні рахунки 

 Відсутність ліцензії на здійснення 
діяльності із надання фінансових 
кредитів за рахунок злучених коштів, 
крім внесків (вкладів) членів 
кредитної спілки на депозитні рахунки 

 Значна концентрація потужних 
фінансових установ та концентрація 
приватних фінансових ресурсів 

 Слабка обізнаність місцевого 
населення з послугами кредитної 
спілки 

 Низький рівень лояльності членів та 
працівників кредитної спілки до 
організації як цілісного організму 

Аналіз зовнішніх чинників: сприятливі можливості і загрози 

Можливості Загрози 

 Впровадження міжнародних програм 
співпраці в сфері розвитку фінансових 
послуг 

 Відкриття нових відокремлених 
підрозділів – відділень КС «Українська 
Провідна» в Київській області  

 Зростання попиту на фінансові послуги; 

 Покращення інвестиційного клімату в 
Україні - використання міжнародних та 
національних комунікацій для залучення 
інвестицій; 

 Прийняття нових законодавчих та 
нормативно-правових актів, що 
забезпечать прозорі процедури та 
умови діяльності кредитних спілок в 
Україні 

 Створення фонду гарантування вкладів 
членів кредитних спілок 

 

 Міграція (відтік) населення, зокрема 
високопрофесійних кадрів та молоді; 

 Відсутність державної політики щодо 
підтримки розвитку кредитного 
кооперативного руху 

 Зниження темпів розвитку економіки 
України, що призведе до зниження 
доходів та купівельної спроможності 
населення 
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5.0 Стратегічне бачення та місія кредитної спілки 

Спостережна рада та правління кредитної спілки «Українська Провідна» 
базуючись на результатах аналізу діяльності кредитної спілки за останні п»ять 
років, прогнозу роз витку економіки України та власних очікуваннях стосовно 
майбутнього розвитку спілки, обговорили основні пріоритети розвитку та 
запропонували редакцію стратегічного бачення та місії організації. 

Місія організації - це причина її появи, основне її сучасне призначення, унікальні 
особливості та конкурентні переваги. 

Стратегічне Бачення організації - це спільне, погоджене на основі консенсусу, 
уявлення членів та працівників про те, як повинна виглядати кредитна спілка в 
майбутньому. 

Місія відображає зв'язок минулого з сьогоденням і демонструє унікальні 
особливості, які члени КС «Українська Провідна» хотіли б зберегти. Основне 
призначення кредитної спілки може з часом змінюватися (або у членів спілки може 
бути бажання це зробити) - тоді це відображається у формулюванні Бачення. 

Місія : 

Кредитна спілка «Українська Провідна» - соціально-орієнтована 
кредитна спілка на ринку надання якісних та доступних фінансових 
послуг в Київській області  

 

Бачення : 

Кредитна спілка «Українська Провідна» у майбутньому, це фінансова 
установа: 

 № 1 на ринку надання якісних та доступних фінансових послуг 
в Київській області; 

 № 50 на ринку надання якісних та доступних фінансових послуг 
в Україні; 

 гармонійної співпраці членів кредитної спілки для забезпечення 
високих стандартів рівня і якості їх життя . 
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6.0 Стратегічні напрямки розвитку кредитної спілки  

На основі проведеного SWOT-аналізу та визначеного стратегічного бачення 
визначено  три стратегічні напрямки розвитку кредитної спілки: підвищення 
доступності послуг кредитної спілки для її членів, підвищення рівня лояльності 
членів КС «Українська Провідна», розвиток внутрішнього людського потенціалу  
КС «Українська Провідна». 

 
СХЕМА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКА 

ПРОВІДНА» 
 

Місія : 

Кредитна спілка «Українська Провідна» - соціально-орієнтована 

кредитна спілка на ринку надання якісних та доступних фінансових 

послуг в Київській області 

 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

A. Підвищення доступності послуг кредитної спілки для її членів 

B. Підвищення рівня лояльності членів КС «Українська Провідна»  

C. Розвиток внутрішнього людського потенціалу КС «Українська Провідна»   
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6.1. ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ПОСЛУГ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ ДЛЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ 
 
Стратегічний напрям «Підвищення доступності послуг кредитної спілки для її 
членів» включає в себе наступні операційні цілі: 
6.1.1 Розширення діяльності кредитної спілки «Українська Провідна» в Київській 
області 
6.1.2 Підвищення якості обслуговування членів кредитної спілки «Українська 
Провідна» 
 
Операційна ціль 6.1.1 «Розширення діяльності кредитної спілки «Українська 
Провідна» в Київській області» передбачає наступні завдання та заходи: 

 Відкриття нових відокремлених підрозділів - відділень кредитної спілки 
«Українська Провідна» в нових населених пунктах, що розташовані в радіусі 
до 50 км від м.Києва: Вишгород, Васильків, Обухів, Бориспіль, Баришівка, 
Ірпінь. 

 Злиття та поглинання кредитних спілок Київської області (КС «Лаванда» - 
смт.Гребінки Васильківський район, КС «Веста» - смт.Ставище 
Ставищенський район, КС «Господар» - смт.Макарів Макарівський район) 

Відповідальний: голова правління 
Виконавці: правління та трудовий колектив кредитної спілки «Українська 
Провідна». 
Співпраця: органи місцевого самоврядування, кредитна спілка «Веста», кредитна 
спілка «Лаванда», кредитна спілка «Господар». 
Термін виконання: 2012-2015 рр. 
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Рис.9. Карта діяльності кредитної спілки «Українська Провідна» станом на 
01.01.2016 року. 
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Операційна ціль 6.1.2 «Підвищення якості обслуговування членів кредитної 
спілки «Українська Провідна» передбачає наступні завдання та заходи: 

 Реконструкція офісного приміщення для кредитної спілки. У співпраці з ТОВ 
«Київською обласною дорадчою службою» здійснити реконструкцію частини 
торгово-офісного приміщення під потреби кредитної спілки «Українська 
Провідна» за адресою: 08000, Україна, Київська область, смт.Макарів, 
вул.Б.Хмельницького, 60. 

 Впровадження нових послуг для підвищення рівня зручності користування 
послугами кредитної спілки: відкриття карткових рахунків, встановлення 
АТМ, впровадження послуги з переказу коштів через платіжні системи, 
консультаційний супровід членів кредитної спілки що займаються особистим 
селянським господарством, фермерським господарством та здійснюють 
підприємницьку діяльність (дорадча служба). 

 Розвиток інформаційних технологій для залучення молоді через 
вдосконалення власної інтернет сторінки кредитної спілки «Українська 
Провідна», вихід та розміщення інформації в соціальних та професійних 
мережах. 

Відповідальний: голова правління 
Виконавці: правління та трудовий колектив кредитної спілки «Українська 
Провідна». 
Співпраця: товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна аграрна 
дорадча служба». 
Термін виконання: 2012-2015 рр. 
 
 
6.2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЛОЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ 
«УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» 
Стратегічний напрям «Підвищення рівня лояльності членів кредитної спілки 
«Українська Провідна» включає наступні операційні цілі: 
6.2.1 Розробка та впровадження системи мотивації для членів кредитної спілки 
«Українська Провідна» 
6.2.2 Підвищення обізнаності населення Київської області про діяльність кредитної 
спілки «Українська Провідна» 
 
Операційна ціль 6.2.1 «Розробка та впровадження системи мотивації для 
членів кредитної спілки «Українська Провідна» включає наступні завдання та 
заходи: 

 Розробка та впровадження системи мотивації для вкладників кредитної 
спілки - страхування вкладників кредитної спілки від нещасних випадків у 
співпраці із вибраним страховим  партнером. 

 Впровадження системи знижок для якісних позичальників при постійному 
користуванні послугами кредитної спілки.  

Відповідальний: голова правління 
Виконавці: правління та трудовий колектив кредитної спілки «Українська 
Провідна». 
Співпраця: ПАТ «СК «Українська страхова група». 
Термін виконання: 2012-2013 рр. 
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Операційна ціль 6.2.2 «Підвищення обізнаності населення Київської області 
про діяльність кредитної спілки «Українська Провідна» включає наступні 
завдання та заходи: 

 Впровадження проектів корпоративно-соціальної відповідальності та 
підтримка молоді: розробка та підтримка проектів корпоративно-соціальної 
відповідальності з місцевими органами місцевого самоврядування. 

 Розробка та впровадження кампанії з інформаційної обізнаності населення 
Київської області з діяльністю кредитної спілки «Українська Провідна». 

Відповідальний: голова правління 
Виконавці: правління та трудовий колектив кредитної спілки «Українська 
Провідна». 
Співпраця: органи місцевого самоврядування, товариство з обмеженою 
відповідальністю «Київська обласна аграрна дорадча служба», бізнес-структури 
Термін виконання: 2012-2015 рр. 
 
 
6.3 РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРЕДИТНОЇ 
СПІЛКИ «УКРАЇНСЬКА ПРОВІДНА» 
 
Стратегічний напрям «Розвиток внутрішнього людського потенціалу кредитної 
спілки «Українська Провідна» включає в себе наступні операційні цілі: 
6.3.1 Підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки «Українська Провідна» 
6.3.2 Підвищення рівня лояльності працівників до кредитної спілки «Українська 
Провідна» 
 
Операційна ціль 6.3.1 «Підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки 
«Українська Провідна» передбачає впровадження наступних завдань та заходів: 

 Розробка та впровадження системи постійного навчання : обов»язкове та 
внутрішнє навчання працівників та членів основних органів управління 
кредитної спілки «Українська Провідна» 

Відповідальний: голова правління 
Виконавці: спостережна рада та  правління кредитної спілки «Українська 
Провідна». 
Співпраця: науково-освітні заклади,  бізнес-структури 
Термін виконання: 2012-2015 рр. 
 
Операційна ціль 6.3.2 «Підвищення рівня лояльності працівників до 
кредитної спілки «Українська Провідна»  передбачає впровадження наступних 
завдань та заходів: 

 Впровадження корпоративного медичного страхування для працівників 
кредитної спілки «Українська Провідна» та членів їх родин. 

 Розробка та впровадження ефективної системи мотивації за перевиконання 
запланованих фінансових показників для працівників кредитної спілки 
«Українська Провідна» 

 Вдосконалення умов організації праці за рахунок постійного технічного 
переоснащення та транспортного забезпечення 

Відповідальний: голова правління 
Виконавці: спостережна рада та правління  кредитної спілки «Українська 
Провідна». 
Співпраця: ПАТ «СК «Українська страхова група», бізнес-структури 
Термін виконання: 2012-2015 рр. 
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7.0 Моніторинг впровадження Стратегічного плану 

Стратегія розвитку кредитної спілки «Українська Провідна» на період до 2015 року 
буде впроваджуватися за трьома стратегічними напрямками. Впровадження даної 
стратегії передбачає систему моніторингу та кореляції. Досягнення результатів 
контролюватиметься через систему індикаторів  на рівнях: 
o виконання проектів; 
o досягнення оперативних цілей; 
o досягнення стратегічних цілей; 

З метою забезпечення контролю досягнення поставлених цілей визначено перелік 
показників – індикаторів. Індикаторами досягнення пріоритетів і завдань Стратегії є 
варіантні прогнозні величини, які відображають рух за обраними стратегічними 
напрямками. Моніторинг здійснюватиметься за кількісними та якісними 
показниками (індикаторами). Нижченаведена таблиця пропонує перелік 
індикаторів за основними стратегічними напрямками. Моніторинг 
здійснюватиметься за кількісними та якісними показниками (індикаторами). У 
таблиці наведено перелік індикаторів за основними стратегічними напрямками. 

Перелік показників визначений відповідно до особливостей розвитку кредитної 
спілки «Українська Провідна» та визначених стратегією напрямків та операційних 
цілей. 

Показники оцінки реалізації стратегії розвитку  

кредитної спілки «Українська Провідна» на період до 2015 року 
(Індикатори досягнення результату) 

№ Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Інтегровані показники розвитку 

1 Розмір активів кредитної 
спілки, тис.грн. 

6000,00 7800,00 9500,00 12000,00 

2 Розмір капіталу кредитної 
спілки, тис.грн.  

1000,00 1400,00 2000,00 3000,00 

Напрямок «Підвищення доступності послуг кредитної спілки для її членів» 

3 Кількість відокремлених 
підрозділів - відділень КС 
«Українська Провідна» 

6 8 9 10 

4 Офісне приміщення КС 
«Українська Провідна» 

 1   

5 Кількість нових послуг 
запропонованих членам КС 
«Українська Провідна» 

    

6 Чисельність відвідувачів 
інтернет сторінки КС 
«Українська Провідна» 

1000 1200 1500 2000 

Напрямок «Підвищення рівня лояльності членів кредитної спілки 
«Українська Провідна» 

7 Чисельність вкладників КС 
«Українська Провідна»  

80 110 200 300 

8 Кількість реалізованих 
проектів КСВ 

 1 2 3 
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№ Показник 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

Напрям «Розвиток внутрішнього людського потенціалу кредитної спілки 
«Українська Провідна» 

9 Розмір середньої заробітної 
плати, грн 

3500,00 4000,00 6000,00 8000,00 

10 Чисельність працівників КС 
«Українська Провідна», осіб 

    

11 Частка витрат на навчання 
працівників та органів 
управління в річному 
бюджеті КС «Українська 
Провідна», % 

2,00 

 

3,00 4,00 5,00 

 

 


