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Аналіз стану та перспектив розвитку кредитних спілок в Україні
Кредитні спілки посилюють соціальну орієнтацію та ефективність ринкової економіки шляхом
надання їх членами необхідних фінансових послуг на некомерційній основі. На жаль, в Україні
недооцінена роль кредитної кооперації. У статті проаналізовано фактори, умови та перспективи для
розвитку кредитних спілок як важливої складової економіки України. Надано оптимістичні та
песимістичні сценарії розвитку кредитних спілок в Україні на основі прогнозів з використанням
методів аналітичного вирівнювання динамічного ряду, кореляційного, регресійного аналізу та
екстраполяції. Аналіз основних показників діяльності кредитних спілок в Україні між 2004 та 2016
рр. дає можливість показати, що між 2008 (з найбільшими показниками) та 2016 рр., мала місце
тенденція до зменшення кількості кредитних спілок (на 41 %), їх членів (на 76 %), сукупних активів
(на 66,5 %), депозитних та кредитних портфелів (на 79 та 68 % відповідно) з відносною незмінністю
коефіцієнту достатності капіталу (на 39 %). Створення кооперативного кластеру, здатного поєднати в
собі матеріальні, грошові та трудові ресурси усіх основних типів кооперативів в країні на
регіональному рівні, було показано як один із засобів підвищення конкурентоспроможності
кредитних спілок в Україні. Таким чином, метою статті є оцінка напрямків державної політики та
прогнозування розвитку кредитних спілок в Україні для визначення перспектив їх функціонування в
майбутньому.
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Анализ состояния и перспектив развития кредитных союзов в Украине
Кредитные союзы усиливают социальную ориентацию и эффективность рыночной экономики путем
оказания их членам необходимых финансовых услуг на некоммерческой основе. К сожалению, в
Украине недооценена роль кредитной кооперации. В статье проанализированы факторы, условия и
перспективы для развития кредитных союзов как важной составляющей экономики Украины.
Предоставлены оптимистичные и пессимистичные сценарии развития кредитных союзов в Украине
на основе прогнозов с использованием методов аналитического выравнивания динамического ряда,
корреляционного, регрессионного анализа и экстраполяции. Анализ основных показателей
деятельности кредитных союзов в Украине между 2004 и 2016 гг. дает возможность показать, что
между 2008 (с наибольшими показателями) и 2016 гг., имела место тенденция к уменьшению
количества кредитных союзов (на 41 %), их членов (на 76 %), совокупных активов (на 66,5 %),
депозитных и кредитных портфелей (на 79 и 68 % соответственно) с относительной неизменностью
коэффициента достаточности капитала (на 39 %). Создание кооперативного кластера, способного
объединить в себе материальные, денежные и трудовые ресурсы всех основных типов кооперативов в
стране на региональном уровне, был показан как одно из средств повышения конкурентоспособности
кредитных союзов в Украине. Таким образом, целью статьи является оценка направлений
государственной политики и прогнозирование развития кредитных союзов в Украине для
определения перспектив их функционирования в будущем.
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