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Увагу цієї статті присвячено дослідженню 
необхідності розробки моделі державного 
регулювання інвестиційної політики в сис-
темі кредитної кооперації. Система кре-
дитної кооперації завжди залишалася осто-
ронь державної підтримки та регулювання. 
Саме тому наразі надзвичайно актуальним 
є перехід фінансово-кредитних інститутів 
на новий ступінь розвитку, де здійсню-
ється державне регулювання інвестиційної 
політики. Адже установи системи кредит-
ної кооперації дбають не лише про прибут-
ковість, а й про соціальні гарантії та соці-
альну відповідальність перед клієнтами 
і державою. В процесі дослідження вияв-
лено, розкрито й структуровано фактори, 
котрі здійснюють вплив на конкуренто-
спроможність системи кредитної коопера-
ції. Доведено, що ефект від використання 
моделі державного регулювання інвести-
ційною політикою системою кредитної 
кооперації полягає у підвищенні рівня еконо-
мічних і соціальних показників, забезпеченні 
задоволення потреб у послугах системи 
кредитної кооперації.
ключові слова: інвестиції, інвестиційна 
політика, структура національної еконо-
міки, кредитно-кооперативний сектор.

Внимание этой статьи посвящено иссле-
дованию необходимости разработки 
модели государственного регулирования 
инвестиционной политикой в системе кре-
дитной кооперации. Система кредитной 
кооперации всегда оставалась в стороне 
государственной поддержки и регулирова-
ния. Именно поэтому сейчас чрезвычайно 
актуальным является переход финансово-
кредитных институтов на новую ступень 
развития, где осуществляется государ-
ственное регулирование инвестиционной 
политикой. Ведь учреждения системы кре-
дитной кооперации заботятся не только 
о прибыльности, но и о социальных гаран-

тиях и социальной ответственности 
перед клиентами и государством. В про-
цессе исследования выявлено, раскрыто 
и структурировано факторы, которые 
оказывают влияние на конкурентоспособ-
ность системы кредитной кооперации. 
Доказано, что эффект от использования 
модели государственного регулирования 
инвестиционной политикой системой кре-
дитной кооперации заключается в повы-
шении уровня экономических и социальных 
показателей, обеспечении удовлетворения 
потребностей в услугах системы кредит-
ной кооперации.
ключевые слова: инвестиции, инвести-
ционная политика, структура националь-
ной экономики, кредитно-кооперативный 
сектор.

Attention to this article is devoted to the study 
of the necessity of developing a model of state 
regulation of investment policy in the system 
of credit co-operation. The system of credit co-
operation has always remained aside from state 
support and regulation. That is why, at present, 
the transition of financial and credit institutions 
to a new stage of development, where state 
regulation of investment policy is carried out, is 
extremely important. After all, institutions of credit 
co-operation care not only about profitability, but 
also about social guarantees and social respon-
sibility to customers and the state. In the course 
of the research, the factors, which influence the 
competitiveness of the credit co-operation sys-
tem, are revealed, disclosed and structured. It is 
proved that the effect of using the model of state 
regulation of investment policy by the system 
of credit co-operation is to increase the level of 
economic and social indicators, to ensure satis-
faction of the needs of services of the credit co-
operation system.
Key words: investments, investment policy, 
structure of national economy, credit-co-opera-
tive sector.

Постановка проблеми. Теоретичні та прак-
тичні аспекти проблем державного регулювання 
інвестиційної політики в системі кредитної коо-
перації актуалізувалися в умовах глобальної 
економічної і фінансової кризи. Останнім часом 
надзвичайно загострилося питання довіри до 
фінансово-кредитних установ стосовно їх здат-
ності виконувати свої функції фінансових посе-
редників на ринку фінансових послуг. Проте, саме 
установи системи кредитної кооперації в період 
глобальних криз зарекомендували себе як надійні 
партнери. Система кредитної кооперації завжди 
залишалася осторонь державної підтримки 
та регулювання. Саме тому наразі надзвичайно 
актуальним є перехід фінансово-кредитних інсти-
тутів на новий ступінь розвитку, де здійснюється 
державне регулювання інвестиційної політики. 

Адже установи системи кредитної кооперації дба-
ють не лише про прибутковість, а й про соціальні 
гарантії та соціальну відповідальність перед клієн-
тами і державою.

Постановка завдання. Метою статті є побу-
дова моделі державного регулювання інвестиційної 
політики в системі кредитної кооперації та аналіз 
факторів, котрі здійснюють вплив на конкуренто-
спроможність системи кредитної кооперації.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед українських учених, які внесли вклад у фор-
мування теоретичних та практичних основ дослі-
дження розвитку та економічного потенціалу наці-
онального господарства присвячено праці відомих 
вітчизняних учених: В. Гейця, С. Єрохіна, М. Єрмо-
шенка, В. Шевчука та ін. У дослідження про-
блем кредитних спілок здійснили вклад такі вчені 
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та практики: Л. Примостка, Р.Коцовська, В Швець, 
О. Гончаренко та інші.

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Досі залишаються невирі-
шеними питання, що полягають у дослідженні фак-
торів, які впливають на формування конкурентних 
переваг кредитних спілок на ринку фінансових 
послуг, концептуальних засад побудови моделі 
державного регулювання інвестиційної політики 
в системі кредитної кооперації. Зважаючи на зрос-
таючу роль сектора кредитної кооперації розробка 
моделі державного регулювання інвестиційної 

політики в системі кредитної кооперації є цікавою 
та перспективною темою наукового дослідження.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Модель державного регулювання інвестиційної 
політики в системі кредитної кооперації, на нашу 
думку, має бути розробленою відповідно до теоре-
тичних основ та практики управління у відокрем-
леному секторі фінансових послуг – кредитної коо-
перації. В основу моделі покладено визначення 
основних напрямів розвитку кредитної коопера-
ції, а саме: підвищення конкурентоспроможності 
кредитної кооперації, використання міжнародного 

Мета

Інвестиційний план для 
установ системи кредитної 

кооперації

Державне регулювання 
інвестиційною 

політикою 

Визначити На основі 

Результат 

Ефект

Економічний Соціальний

Конкурентоспроможність
системи кредитної 

кооперації

Міжнародний досвід 
розвитку системи 

кредитної кооперації

Планування інвестицій

Основні напрями розвитку  Регулятори 

Нормативно – правова 
база

Інвестування

Економічна безпека

рис. 1. модель державного регулювання інвестиційної політики  
в системі кредитної кооперації
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досвіду; планування діяльності системи кредитної 
кооперації, що в сукупності з нормативно-право-
вим регулюванням та відповідним фінансуванням 
надасть змогу отримати як економічний, так і соці-
альний ефект.

Модель державного регулювання інвестиційної 
політики в системі кредитної кооперації наведено 
на рис. 1.

В основу розроблення моделі державного регу-
лювання інвестиційної політики в системі кредит-
ної кооперації були визначені основні вектори роз-
витку системи кредитної кооперації з врахуванням 
регуляторів його розвитку: це нормативно-правова 
база, економічна безпека, інвестування.

Зважаючи на напрями розвитку системи кре-
дитної кооперації визначені регулятори інвести-
ційної політики дадуть змогу отримати економіч-
ний і соціальний ефект як результат державного 
регулювання.

Важливою складовою даної моделі є мета, яка 
цілісно «пронизує» всю структурну схему моделі 
державного регулювання інвестиційної політики 
в системі кредитної кооперації. Досягнення цієї мети 
ініційовано потребою ефективного регулювання 
інвестиційної політики, яке повинно передбачати 
певні складові елементи, з урахуванням основних 
напрямів розвитку системи кредитної кооперації: 
підвищення конкурентоспроможності системи кре-
дитної кооперації; вивчення міжнародного досвіду; 
розроблення інвестиційного бізнес-плану для пла-
нування результатів діяльності суб’єктів, що забез-
печують їх ефективне господарювання.

Головний і перший елемент моделі державного 
регулювання інвестиційної політики в системі кре-
дитної кооперації – це конкурентоспроможність 
кредитної кооперації, яка полягає у підвищенні 
рівня конкуренції. У сучасних умовах цей напрям 
характеризується мірою відповідності системи 
кредитної кооперації вимогам глобального ринку 
фінансових послуг за економічними, екологіч-
ними, технічними, юридичними та іншими харак-
теристиками. Факторами, котрі здійснюють вплив 

на конкурентоспроможність системи кредитної 
кооперації є: економіко-правові, технічні, коопера-
ції, міжнародно-комунікаційні, матеріальні та соці-
ально-культурні фактори (рис. 2).

Економіко-правові фактори впливу на конку-
рентоспроможність системи кредитної кооперації 
будуть ефективними за умови дотримання законо-
давства, контролю за впровадженням регламен-
туючих нормативних документів функціонування 
системи кредитної кооперації, планування, орга-
нізація та практичне проведення тренінгів з насе-
ленням щодо започаткування й розвитку власної 
справи; проведення маркетингових досліджень на 
рівні спеціалізованих агентств, планування орга-
нізаційної роботи зі споживачами послуг системи 
кредитної кооперації; залучення інвестицій, розви-
ток інфраструктури тощо.

Зміст технічних факторів полягає в тому, що 
необхідно надавати потрібну інформацію й інфор-
маційну підтримку споживачам послуг про систему 
кредитної кооперації, розвиток інфраструктури 
в регіоні та зайнятість населення тощо.

Визначено, що до коопераційних факторів, які 
впливають на конкурентоспроможність системи 
кредитної кооперації варто віднести: взаємодію 
учасників ринку фінансових послуг; об’єднання 
зусиль усіх суб’єктів системи кредитної кооперації 
з метою диверсифікації послуг, які пропонуються; 
інтеграцію та співпрацю; створення єдиного сер-
веру всіх спілок сприяння розвитку системи кре-
дитної кооперації в Україні для її популяризації на 
національному ринку.

Вплив міжнародно-комунікаційних факторів 
виявляється через проведення конференцій, 
семінарів, форумів та круглих столів за участю 
суб’єктів господарювання; встановлення знижок 
і пільг для постійних клієнтів; пропаганда нової 
якості життя населення; популяризація системи 
кредитної кооперації, що сприятиме підвищенню 
її конкурентоспроможності.

Ще однією групою факторів, які впливають 
на конкурентоспроможність системи кредитної 

Конкурентоспроможність системи кредитної кооперації

Економіко-правові

Соціально-культурні

Матеріальні 

Технічні 

Коопераційні 

Міжнародно-комунікаційні 

рис. 2. фактори впливу на конкурентоспроможність системи кредитної кооперації
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кооперації, є матеріальні, а саме: відповідність 
наданих послуг задекларованій вартості, тобто 
оптимальне поєднання ціни і якості; надання 
додаткових послуг: консультацій, відгуків тощо.

До соціально-культурних факторів, які вплива-
ють на конкурентоспроможність системи кредит-
ної кооперації варто віднести організацію міжна-
родних конгресів з метою підвищення культурного 
та економіко-освітнього рівня населення.

Наступний запропонований напрям характе-
ризується вивченням міжнародного досвіду регу-
лювання і розвитку системи кредитної кооперації, 
яка є досить популярною в Світі та розвивається 
досить швидкими темпами, залучаючи значну час-
тину іноземних інвестицій і є прибутковим видом 
підприємницької діяльності.

Багато європейських країн, а саме: США, Канада, 
Великобританія, Італія, Франція, Іспанія, Австрія, 
Німеччина, Угорщина, Польща широко розвивають 
кредитну кооперацію і застосовують свої методи 
регулювання й організації даного виду діяльності.

Для системи кредитної кооперації необхідно 
розробити інвестиційні бізнес-плани, з урахуван-
ням основ державної політики. Все це дасть змогу 
планувати результати діяльності суб’єктів, які здій-
снюють та забезпечують ефективне функціону-
вання у даній сфері.

висновки з проведеного дослідження. 
Ефективність діяльності системи кредитної коопе-
рації залежить не тільки від виходу України на між-
народний ринок фінансових послуг, власного рівня 
конкурентоспроможності, але і від мети розвитку, 
джерел фінансування та інших складових.

У статті запропоновано розвиток ідеї держав-
ного регулювання інвестиційної політики в системі 
кредитної кооперації та описано механізм його 
функціонування та фактори впливу.

Ефект від використання моделі державного 
регулювання інвестиційної політики системою 
кредитної кооперації полягає у підвищенні рівня 
економічних і соціальних показників, забезпеченні 
задоволення потреб у послугах системи кредитної 
кооперації.
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MODEL OF GOVERNMENTAL REGULATION OF INVESTMENT POLICY  
IN CREDIT COOPERATIVE SYSTEM

An attention to this article is devoted to the study of the necessity of developing a model of state regula-
tion of investment policy in the system of credit co-operation. The system of credit co-operation has always 
remained aside from state support and regulation. That is why, at present, the transition of financial and 
credit institutions to a new stage of development, where state regulation of investment policy is carried out, is 
extremely important. After all, institutions of credit co-operation care not only about profitability but also about 
social guarantees and social responsibility to customers and the state.

The article proposes the development of the idea of state regulation of investment policy in the system of 
credit co-operation and describes the mechanism of its functioning and factors of influence.

In our opinion, the model of state regulation of investment policy in the system of credit co-operation should 
be developed in accordance with the theoretical principles and practice of management in a separate sec-
tor of financial services – credit co-operation. The model is based on the definition of the main directions of 
development of credit cooperation, namely: increasing the competitiveness of credit cooperation, the use of 
international experience; planning of the activity of the credit co-operation system, which, together with regula-
tory and legal regulation and appropriate financing, will provide an opportunity to receive both economic and 
social benefits.

In the course of the research, the factors, which influence the competitiveness of the credit co-operation 
system, are revealed, disclosed, and structured. It is proved that the effect of using the model of state regula-
tion of investment policy by the system of credit co-operation is to increase the level of economic and social 
indicators, to ensure satisfaction of the needs of services of the credit co-operation system.

The effectiveness of the credit co-operation system depends not only on Ukraine’s entry into the interna-
tional financial services market, its own level of competitiveness, but also on the goal of development, funding 
sources, and other components.


