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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Кризові явища у банківському секторі 
України призвели до зменшення обсягів кредитування приватного сектору еко-
номіки, масового відтоку депозитів громадян, девальвації національної валюти 
тощо. За цих умов ще більш зростає роль кредитних спілок (КС), які переваж-
ним чином зорієнтовані на задоволення нагальних соціальних потреб населення 
шляхом надання комплексу кредитно-депозитних послуг на взаємовигідних умо-
вах членам КС. Проте на сьогодні суспільство недостатньо проінформоване що-
до діяльності КС, оскільки їх розповсюдження носить в основному регіональний 
характер. Крім того, КС не виступають тими фінансовими інститутами, діяль-
ність яких є прозорою та дієвою з точки зору надання кредитних та ощадних по-
слуг клієнтам. Отже, на сучасному етапі розвитку економіки України необхідно-
сті набуває якісно новий підхід до формування теоретико-методологічних реко-
мендацій розвитку КС, які створили б фінансовий базис ефективного задоволен-
ня потреб населення та суб’єктів господарювання в умовах кризи. 

Теоретичні положення та методологічні засади розвитку КС відображені 
у роботах таких вітчизняних дослідників, як О. Абакуменко, М. Білий, 
І. Витанович, З. Васильченко, В. Гончаренко, А. Єпіфанов,  Л. Ільченко-Сюйва, 
С. Клименко, П. Козинець, Р. Коцовська, Б. Лешчишин, С. Лєонов, М. Малік,  
В. Марочко, А. Морозов, Л. Негребецька, О. Овчиннікова, А. Оленчик, А. Пан-
телеймоненко, А. Пожар, К. Пожитнов, В. Роєнко, Р. Руська, І. Сало, О. Фарат 
та інші. Значну увагу питанням розвитку КС та підходів до їх регулювання 
приділяють у своїх працях також російські та інші зарубіжні дослідники, такі 
як: Д. Адамі, А. Анциферов, Б. Бухвальд, К. Вахітов, А. Дежарден, Е. Делан, 
М. Лурьє, Ж. Матука, М. Сарджент, У. Стеджер, У. Райффайзен, Х. Шульце-
Деліч, М. Шкляр, Уоткінс, Р. Якобсон та інші.  

Високо оцінюючи існуючі наукові здобутки, слід наголосити, що пода-
льшого дослідження потребують питання, пов’язані із уточненням теоретичних 
засад розвитку КС у контексті їхнього впливу на ринок фінансових послуг 
в цілому, а також із розробленням практичних рекомендації щодо удосконален-
ня засад їх фінансової стабільності та підвищення ефективності діяльності КС. 
Усе це обумовлює актуальність теми дослідження, визначає його об’єкт, пред-
мет, мету і завдання. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційна робота узгоджується з основними напрямами наукових досліджень Дніп-
ропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Сумського 
державного університету як складова частина науково-дослідних тем: “Розроб-
ка організаційно-економічного механізму функціонування суб’єктів господа-
рювання, галузей та регіонів України у контексті сталого розвитку” (номер 
державної реєстрації 0113U002059); “Методологія регіонального економічного 
розвитку” (номер державної реєстрації 0102U000369); “Формування механізму 
ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств” 
(номер державної реєстрації 0113U007514) та “Сучасні технології фінансово-
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банківської діяльності в Україні” (номер державної реєстрації 0102U006965). 
У межах даних тем запропоновано науково-методичні підходи до визначення 
сучасного стану моделювання формату діяльності КС, прогнозування шляхів 
розвитку КС, методичні засади підвищення фінансової стійкості КС та інстру-
ментарій діагностики напрямів механізму розвитку КС. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

теоретичного підґрунтя та розробка науково-методичних і практичних рекоме-

ндацій щодо формування механізму розвитку КС.  

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі 

таких завдань: 
– узагальнити теоретичні положення до визначення сутності, типологізації та 

принципів діяльності КС; 
– проаналізувати процеси розвитку вітчизняних КС, встановити основні їх за-

кономірності та дослідити зарубіжний досвід функціонування КС; 
– розвинути методичні засади формування ресурсної бази КС; 
– поглибити науково-методичні засади оцінювання стану розвитку КС; 
– обґрунтувати методичні засади вибору моделі розвитку КС та сформувати 

відповідний механізм; 
– розвинути методичні засади системно-аналітичного забезпечення прогнозу 

розвитку КС; 
– розробити науково-методичний підхід до прогнозування сценарію розвитку 

кредитних спілок; 
– удосконалити методичний інструментарій системи прийняття кредитних рі-

шень КС. 

Об’єктом дослідження є економічні відносини, що виникають у процесі 

забезпечення розвитку КС на ринку фінансових послуг. 

Предметом дослідження є науково-методичні засади, теоретичні аспекти 

та практичні рекомендації щодо удосконалення механізму розвитку КС. 

Методи дослідження. Теоретичну й методологічну основу наукового до-

слідження складають фундаментальні положення економічної теорії, теорії 

кредитної кооперації, організації діяльності КС, наукові праці, присвячені про-

блемам розвитку кредитної кооперації та КС. 

У процесі дослідження дисертантом використано наступні методи науко-

вого дослідження: наукова абстракція, структурно-декомпозиційний, індукція 

та дедукція – при обґрунтуванні теоретичних основ діяльності КС та класифі-

кації КС за рангом; аналіз та синтез – при висвітленні основних суперечностей 

розвитку КС в умовах економічної кризи; інструментарій причинно-

наслідкового зв’язку – при виявленні передумов розвитку або занепаду КС; си-

стемний, порівняльний, історико-логічний – при виявленні особливостей ево-

люційного розвитку кредитної кооперації у різні періоди; метод аналогій – при 

побудові перспективних для українських умов видів кредитної кооперації; гра-

фічний метод – при наочному відображенні діяльності та фінансового стану 

КС; метод SWOT-аналізу – при висвітленні сильних та слабких сторін кредит-

но-кооперативного руху в Україні; метод експертних оцінок – при дослідженні 
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процесів формування ієрархічної структури КС; метод приписування балів – 

при нормалізації показників характеристики ефективності діяльності КС; метод 

модифікованої першої головної компоненти – при визначенні пріоритетності 

груп показників, що  формують інтегральний показник ефективності діяльності 

КС; метод адитивної згортки – при формуванні інтегрального показника ефек-

тивності діяльності КС. 

Інформаційно-фактологічною базою дисертації є законодавчі акти та но-

рмативні документи України, які регламентують діяльність небанківських фі-

нансово-кредитних установ в Україні, статистичні дані, аналітичні огляди та 

звіти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг України, дані статистичних річних звітів, фінансова звіт-

ність КС, наукові публікації та монографічні дослідження вітчизняних та зару-

біжних фахівців з питань розвитку діяльності КС. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні існую-

чих та обґрунтуванні ряду нових науково-методичних підходів до оцінювання 

рівня розвитку КС, прогнозування їх діяльності та удосконалення механізму 

функціонування КС. 

Найбільш вагомими науковими результатами дослідження є такі: 

вперше: 

– запропоновано науково-методичний підхід до формування прогнозних сцена-

ріїв розвитку КС (оптимістичний, оптимістично-песимістичний, песимістич-

но-оптимістичний, песимістичний) на базі розрахунку узагальнюючого пока-

зника ефективності їх діяльності з використанням трьохперіодної триноміа-

льної моделі. Це дозволяє розробити раціональні тактичні та стратегічні рі-

шення можливих альтернатив розвитку КС;  

удосконалено: 

– науково-методичний підхід до комплексного оцінювання рівня розвитку КС 

за допомогою виділення збалансованої системи вибіркових показників, що 

дає змогу: по-перше, оцінити реальний фінансово-економічний стан КС, по-

будувати їх рейтинг та здійснити ранжування КС, враховуючи особливості 

зовнішнього та внутрішнього середовищ їх функціонування; по-друге, вияви-

ти проблемні зони фінансового забезпечення розвитку КС та ідентифікувати 

запас їх фінансової стійкості; 

– методичні засади формування ресурсної бази КС за рахунок здійснення юри-

дичними особами цільових внесків в їх статутний капітал та одночасної участі 

у реалізації проектів при посередництві КС. Даний механізм, з одного боку, 

дозволить розширити ресурсну базу КС та збільшити показники їх діяльності 

(комісійні доходи, обсяг активів, клієнтська база тощо), а з іншого боку, забез-

печить прибутковість цільового фінансування юридичних осіб – інвесторів; 
– науково-методичний підхід до обґрунтування вибору стратегії розвитку КС 

відповідно до типу, спеціалізації, моделі функціонування на ринку фінансо-
вих послуг, що дозволить підвищити рівень розвитку КС, систематизувати 
тактичні та стратегічні цілі їх діяльності, врахувати фінансові можливості КС 
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(залучення ресурсів, проведення кредитних операцій) задля підвищення ефек-
тивності їх діяльності у майбутньому; 

– модель кредитної фабрики для КС, яка передбачає формування та викорис-
тання вхідної клієнтської інформації у циклі послідовних процесів комплек-
тування, обліку, обробки, розміщення, зберігання, оцінювання, актуалізації, 
аналізу інформації та подальшого прийняття кредитного рішення стосовно 
умов та варіантів співпраці з клієнтами цих установ. 

набули подальшого розвитку: 
– визначення сутності поняття “кредитна спілка” як відкритого кооперативного 

ресурсного центру, який створюється переважно підприємцями – фізичними 
особами та представниками приватних господарств роздрібного та малого бі-
знесу на добровільних засадах з метою отримання  широкого спектру персо-
ніфікованих фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків, фу-
нкціонує на принципах довгостроковості, колективного управління, беззбит-
ковості та узгодження економічних інтересів учасників при мінімальному рі-
вні комерційної маржі; 

– типологізація КС шляхом виділення нового типу КС – “роздрібно-прибут-
кового”, який відрізняється від існуючих низьким рівнем можливості членів 
КС впливати на прийняття управлінських рішень, переважною орієнтацією КС 
на отримання прибутку, широкою розгалуженістю філіальної мережі, низьким 
рівнем персоніфікації послуг, високим рівнем стандартизації процесів та про-
дуктів, системною моделлю розвитку на ринку фінансових послуг. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи по-
лягає у використанні науково-методичних положень та практичних рекоменда-
цій у діяльності вітчизняних КС при удосконаленні напрямів діяльності та імп-
лементації комплексних рішень у розвиток небанківської фінансової установи.  

Висновки та рекомендації дисертанта щодо визначення оцінки стану роз-
витку та вдосконалення стратегічного управління впроваджено в діяльність КС 
“Центральна” (довідка від 20.05.2014 № 14); щодо технології прийняття креди-
тних рішень та особливостей скорингу при розгляді кредитних заявок потен-
ційним позичальникам для КС – у діяльність “Повного товариства ЛОМБАРД 
“Ю і К” (довідка від 04.03.2014 № 27/14); щодо застосування динамічної стоха-
стичної імітаційної моделі прогнозу розвитку КС – у діяльність КС “СОЦІУМ” 
(довідка від 16.01.2014 № 154/37); щодо методики оцінки конкурентоспромож-
ності фінансової установи – у діяльність Дніпропетровської регіональної дире-
кції ПАТ АБ “УКРГАЗБАНК” (довідка від 27.01.2014 № 82-01); щодо методики 
залучення ресурсів за рахунок цільових внесків інвесторів і диверсифікацію на-
повнення портфеля пасивів фінансової установи – у діяльність Дніпропетровсько-
го регіонального управління АТ “Сбербанк” (довідка від 12.02.2014 № 244/7). 

Одержані дисертантом наукові результати використовуються у навчаль-
ному процесі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гон-
чара при викладанні дисциплін “Стратегічний аналіз”, “Прогнозування соціа-
льно-економічних процесів”, “Економіко-математичні моделі в економіці” 
(акт від 03.11.2015). 
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною науко-

вою роботою. Наукові положення, висновки, рекомендації і розробки, які вино-

сяться на захист, одержані автором самостійно і відображені в опублікованих 

працях. Результати, опубліковані дисертантом у співавторстві, використані 

у дисертаційній роботі лише в межах особистого внеску. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження доповідались, обговорювались та отримали схвальну оцінку на 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, серед яких: 

Міжнародна науково-практична конференція “Стратегія реформування фінан-

сової системи України” (м. Київ, 2014 р.); Міжнародна науково-практична кон-

ференція “Фінансові аспекти розвитку економіки: теорія, методологія, практи-

ка” (м. Київ, 2014 р.); ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Засто-

сування наукових новинок – 2013” (м. Прага, 2013 р.); Міжнародна науково-

практична конференція “Сучасні тенденції розвитку методології в статистиці, 

обліку та аналізі економічних процесів” (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); ІХ Між-

народна науково-практична конференція “Західне партнерство” (м. Пшемисль, 

2013 р.); ІХ Міжнародна науково-практична конференція “Динамика в совре-

менной науке” (м. Софія, 2013 р.); ІХ Міжнародна науково-практична конфере-

нція “Наука: Теорія і Практика – 2013” (м. Пшемисль, 2013 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 20 наукових 

праць загальним обсягом 7,27 друк. арк., з яких особисто автору належить 

7,04 друк. арк., у тому числі: розділи у 2 окремих колективних монографіях, 

8 статей у наукових фахових виданнях України (з них: 6 – у виданнях, що інде-

ксуються у міжнародних наукометричних базах, 1 – в електронному виданні), 

1 стаття у зарубіжному науковому виданні, 2 статті в інших виданнях, 7 публі-

кацій у збірниках тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Повний обсяг дисертації складає 289 сторінок, у тому числі 237 сторінок 

основного тексту, 37 таблиць, 46 рисунків, 6 додатків та список використаних 

джерел з 267 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У першому розділі “Теоретичні засади функціонування та розвитку 

кредитних спілок” визначено сутність КС, типи та принципи їх діяльності; 

узагальнено світовий та вітчизняний досвід діяльності КС; обґрунтовано пропо-

зиції щодо удосконалення процесу формування ресурсної бази КС. 

Систематизація наукових підходів до визначення поняття КС дозволяє 

стверджувати, що в кожному з них увага науковців зосереджується на класич-

них характеристиках діяльності КС: участь переважно фізичних осіб, обмеже-

ність входження нових учасників, консервативність стратегій розвитку, вузько-

критеріальність об’єднання членів КС (за територією, професійною спрямова-

ністю та ін.) тощо. В сучасних умовах функціонування економіки, зокрема  
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орієнтації на розвиток малого та середнього бізнесу і поширення фінансових 

послуг, цілі та напрямки діяльності КС потребують відповідного перегляду 

і трансформації. Зважаючи на це, автором запропоновано під КС розглядати 

відкритий ресурсний центр, який створюється переважно підприємцями – фізи-

чними особами та представниками приватних підприємств роздрібного та ма-

лого бізнесу на добровільних засадах з метою отримання  широкого спектру 

персоніфікованих фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків, 

функціонує на принципах довгостроковості, кооперативного управління, без-

збитковості та узгодження економічних інтересів учасників при достатньому 

рівні комерційної маржі.  

Під час дослідження виявлено, що практично всі фінансові послуги КС 

формуються в результаті замовлення конкретного члена КС, тобто є персоніфі-

кованими, а діяльність сучасних КС спрямована на масштабний вихід на відк-

ритий ринок роздрібного кредитування з метою охоплення широкомасштабної 

клієнтської аудиторії. 

У процесі аналізу особливостей діяльності КС у розрізі їхньої типології 

встановлено, що сучасна ситуація щодо стагнації на ринку фінансових послуг 

потребує введення нового типу КС, який запропоновано назвати роздрібно-

прибутковим. КС даного типу мають низький рівень можливості їх членів 

впливати на прийняття управлінських рішень та низький рівень персоніфікації 

послуг для клієнтів. За рахунок ефекту масштабу своєї діяльності та покраще-

ної стандартизації послуг КС мають усі шанси забезпечувати значну прибутко-

вість, високу корпоративну культуру, стрімкий розвиток мережі продажів, а та-

кож широкі можливості залучати клієнтів в національному масштабі. 

За станом на 01.03.2016 в Україні нараховувалося 588 КС, занесених у ре-

єстр Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, які об’єднують більше ніж 1,1 мільйона клієнтів. При цьому 

80 % клієнтів ринку фінансових послуг контролюють 123 найбільші КС Украї-

ни, які акумулюють загальні активи в обсязі 2,2 млрд грн., що становить 80,5 % 

від загальних активів системи КС. 

Автором досліджено еволюцію розвитку зарубіжних систем кредитної 

кооперації на предмет стабільності, прибутковості, розвитку клієнтської та ре-

сурсної баз. Встановлено, що сучасними світовими тенденціями ринку фінан-

сових послуг є консолідація КС задля укрупнення та формування національно-

го бренду, а також провадження більш активної діяльності з широким асорти-

ментом послуг. 

На сьогоднішній день зацікавленість юридичних осіб-інвесторів (великих 

та малих підприємств, фізичних осіб – підприємців) у КС як фінансових посе-

редниках є досить слабкою через репутаційні та бюрократичні ризики, які пот-

ребують погодження кожної програми фінансування на загальних зборах членів 

КС. З боку юридичної особи, що збирається опосередковано інвестувати кошти 

в КС, існує ризик неможливості подальшого контролю виконання проекту, 

оскільки тривалість скликання зборів акціонерів оголошується за 1–3 місяці. 
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Для вирішення зазначених проблем необхідною є розробка методичних 

засад, які б нівелювали існуючі недоліки як для КС, так і для юридичних осіб, 

які збираються реалізувати проекти за особливим механізмом посередництва 

КС. Враховуючи це, автором запропоновано функціональну схему участі юри-

дичних осіб у реалізації проектів при посередництві КС, яка передбачає реалі-

зацію наступних процедур та принципів: 1) на загальних зборах акціонерів КС 

затверджується можливість опосередкованого залучення цільових внесків фізи-

чних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності – представників малого і се-

реднього бізнесу, як елемент стратегії розвитку ресурсної бази; 2) КС надається 

дозвіл для введення делегованих членів інвестора (юридичних осіб), через яких 

здійснено цільові внески та провадиться подальший контроль за розподілом 

коштів проекту; 3) встановлюється розмір доходності та дисконту за проектом, 

який у подальшому реалізується автоматично без додаткових зборів акціонерів; 

4) усі учасники забезпечені важелями контролю при здійсненні цільового фі-

нансування; 5) в процесі реалізації схеми усі зацікавлені особи отримують ви-

годи (рис. 1). 

Проведений аналіз структури та динаміки ресурсної бази КС протягом 

2005–2015 рр. показав, що найбільший вплив на обсяги активних операцій, 

здійснених КС, мали залучені кошти населення, які становили понад 60 % усіх 

фінансових ресурсів КС та скоротились під час кризи з 4,1 млрд грн. у 2008 р. 

до 1,18 млрд грн. у 2012 р. та 1,05 млрд грн. у 2015 році. Зважаючи на це, авто-

ром запропоновано сформувати науково-методичне забезпечення розширення 

ресурсної бази КС за рахунок цільових внесків інвесторів на окремі проекти у 

суміжних галузях, що забезпечить: 1) реалізацію проектів розвитку клієнтської 

аудиторії та кредитування; 2) відкриття нових точок продажу; 3) виплату диві-

дендів інвесторам; 4) подальше розширення частки КС на ринку фінансових 

послуг (рис. 1). 

Запропонована функціональна схема фінансування придатна для широко-

го використання як працівниками інвестора, так і його контрагентами і партне-

рами за вибірковим принципом. Даний механізм функціонування КС дає змогу 

вказаним фінансовим установам отримати комісійний дохід, розширити ресур-

сну базу та організувати додаткові крос-продажі клієнтському колу інвесторів.  

У другому розділі “Удосконалення методичних засад розвитку креди-

тних спілок” досліджено інструментарій діагностики розвитку КС; запропоно-

вано систему показників оцінювання рівня розвитку КС; розроблено науково-

методичний підхід до обґрунтування вибору моделі розвитку КС на основі по-

будови матриці моделей розвитку КС, запропоновано механізм розвитку КС. 
Система показників розвитку КС виступає індикатором ефективного 

управління їх механізмом, і повинна забезпечувати постійне розширення сфер 
діяльності організації, заміну застарілих інструментів функціонування, а також 
покращення і удосконалення існуючих підпроцесів у повсякденній роботі КС. 

Узагальнення методичної бази оцінювання рівня розвитку КС свідчить 
про наявність значного переліку показників, що характеризують різні параметри 
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діяльності КС (якісні та кількісні показники КС), проте не дають комплексної 
оцінки рівня розвитку КС. Для подолання цього недоліку автором запропоно-
вано науково-методичний підхід до оцінювання рівня розвитку КС, який перед-
бачає здійснення групування показників різних сфер діяльності та розвитку КС 
і виділення чотирьох груп критеріїв, до яких віднесено: показники ефективності 
діяльності КС, показники фінансової стабільності КС, показники масштабу дія-
льності КС на ринку фінансових послуг, показники оцінки результативності 
роботи персоналу КС (рис. 2). 

 

 

Рисунок 1 – Функціональна схема участі юридичних осіб у розширенні  
ресурсної бази кредитних спілок та реалізації проектів при їх посередництві  

 

Автором висвітлено методичні аспекти та особливості формування моделей 
розвитку КС, які зумовлені кооперативною природою КС та проявляються у фор-
муванні та використанні фінансових ресурсів, оптимізації власних витрат, інвес-
туванні тимчасово вільних коштів у покращення технологічних та маркетингових 
процесів КС, розвитку мережі продажів та розширенні продуктового ряду КС. 
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Рисунок 2 – Науково-методичний підхід до оцінювання рівня розвитку  

кредитних спілок 
 

В результаті проведення автором систематизації моделей розвитку КС 
з’ясувалося, що всі вони розвиваються за чотирма моделями: критичною, ста-
лою, раціональною та системною. Аргументовано, що на сьогоднішній день за-
безпечувати розвиток та стабільну діяльність КС можливо лише за умови наяв-
ності у роботі прибутковості, удосконалення технологічного та матеріально-
технічного забезпечення, розвитку мережі продажів, маркетингової складової, 
що працюватиме на репутацію КС. 

Для ефективного управління розвитком та поточною діяльністю КС у роботі 
розроблено та представлено варіативну матрицю стратегій, що характеризує роз-
виток КС відповідно до типу, спеціалізації та моделі розвитку одночасно (табл. 1). 

 

Група 1. Показники ефективності діяльності КС  
Значимість 32,5 % (130 балів) 

 операційна ефективність КС; 

 відношення економічних результатів до видатків 
на діяльність; 

 рентабельність кредитного портфеля; 

 середня дохідність за ощадними внесками; 

 витрати за заощадженнями на 1 грн кредиту 

 рівень ризику портфеля; 

 відношення відсотків, сплачених за внесками і кредитами; 

 валова дохідність КС; 

 коефіцієнт витрат на одного пайовика; 

 коефіцієнт доходів на одного пайовика; 

 питома вага виданих кредитів в активах; 

 дохідність кредитного портфеля; 

 середньозважена дохідність кредитного портфеля 

Група 2. Показники фінансової стабільності КС 
Значимість 27,5 % (110 балів) 

 коефіцієнт достатності власних коштів; 

 коефіцієнт покриття обсягу особистих заоща-
джень  
пайовиків; 

 коефіцієнт формування резервного фонду; 

 коефіцієнт відношення власних коштів  
до заощаджень; 

 середньозважений коефіцієнт формування  
резервного капіталу; 

 частка доходів в активах; 

 частка витрат в активах; 

 частка операційних витрат в загальній сумі витрат; 

 частка своєчасно повернутих кредитів; 

 індекс зміни заощаджень; 

 індекс зміни запозичень 

Група 3. Показники масштабу діяльності КС 
Значимість 25 % (100 балів) 

 коефіцієнт кооперування населення; 

 коефіцієнт охоплення ринку; 

 середня сума виданих кредитів; 

 сума виданих кредитів з розрахунку на одного пайовика; 

 середня сума заощаджень; 

 коефіцієнт маркетингової активності КС; 

 індекс зміни кількості пайовиків; 

 ефективність мережі продажів; 

 коефіцієнт спеціалізації установи КС; 

 стабільність членів КС 

Група 4. Показники оцінки результативності   
роботи персоналу КС 

Значимість 15 % (60 балів) 

 число пайовиків на одного співробітника; 

 сума виданих кредитів на одного співробітника  
фронт-офісу; 

 сума залучених пасивів на одного співробітника  
фронт-офісу; 

 залишок заборгованості за кредитами на одного  
співробітника; 

 частка робочих місць, створених за участю КС; 

 рівень задоволення споживачів сервісом  
та послугами КС 

Етап 1. Визначення переліку показників за кожною групою 

Етап 2. Визначення відсоткової значимості кожної групи показників 

Етап 3. Побудова рейтингу КС на основі розрахованого інтегрального індикатора 

Значення 
кожного 

показника (П) 

 

= 
Нормативне 

значення 

показника (Н) 

П>=Н 

П<Н 

10 балів 

0 балів 

Сумування балів та визначен-
ня інтегрального значення  

значимості за групами 
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Передбачений перехід між моделями розвитку має наступну ієрархію: 
критична, раціональна, стала та системна модель. При цьому системну модель 
визначено еталонною у розвитку КС з огляду на сучасний стан їх функціону-
вання. Перехід між рівнями моделей розвитку КС залежить від ступеня довіри 
і має на меті створення загальнонаціонального бренду з репутацією безпереч-
ного фінансового партнера. 

Першочерговою метою раціональної моделі розвитку КС для внутріш-

нього ринку автором визначено забезпечення прибутковості на довгостроковій 

основі та підвищення довіри до КС з боку їх вкладників. При цьому при реалі-

зації моделі розвитку КС важливо забезпечити стабільну прибуткову роботу, 

розширення мережі продажів, технологічне та процесне удосконалення, і, вре-

шті, отримати розвинену системну установу. 

Критична модель розвитку КС дозволяє установі перейти від стадії зане-

паду або виживання до стадії конкурентоспроможності та надійного функціо-

нування, яка забезпечить стабільну фінансову роботу (стала модель) та підви-

щення попиту і довіри до послуг установ, з переходом до раціональної моделі 

розвитку. Зокрема, автором окремо виділено місце прибутковості КС в раціона-

льній та критичній моделях розвитку. 

У даному аспекті важливого значення набуває проведення системної дія-

льності КС, під якою розуміється єдина стратегія розвитку КС у сукупності 

єдиних стандартів продуктів та якості обслуговування, із рівномірно представ-

леною в регіонах мережею продажів, що провадить однотипну політику та під-

контрольна головному офісу. Через відсутність системного характеру в діяльності 

КС більша частина клієнтів не задоволена обслуговуванням, наявністю мережі 

продажів, неефективністю прийняття кредитних рішень. Ці недоліки запропоно-

вано подолати за допомогою системної моделі розвитку кредитних спілок. 

Розвиток ринку фінансових послуг та систематична дія деструктивних 

чинників в економіці обумовили об’єктивну необхідність формалізації механі-

зму розвитку КС, який охоплює перспективні напрями функціонування КС, ме-

тоди, інструменти їх реалізації, а також важелі та систему забезпечення (рис. 3). 

Узгоджене та комплексне використання усіх елементів даного механізму до-

зволить КС досягти зростаючого тренду власної діяльності. 

Проведений аналіз сучасних тенденцій діяльності КС показав, що основні 

проблеми розвитку даних установ полягають у відсутності ефективних марке-

тингових механізмів, недостатньому рівні доступності послуг, низькій лояльно-

сті членів КС, незадовільному рівні професіоналізму персоналу КС, що з ура-

хуванням високої конкуренції на ринку фінансових послуг не дозволяє КС не 

тільки розвиватися, а й підтримувати вже досягнутий рівень розвитку.  

У третьому розділі “Розвиток методичних засад функціонування  

кредитних спілок на стратегічну перспективу” узагальнено наявні втрачені 

вигоди у сучасному розвитку КС; розроблено модель прогнозування сценаріїв 

розвитку КС; розроблено модель кредитної фабрики для КС. 
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Рисунок 3 – Концептуальні засади формування механізму  

розвитку кредитних спілок 
 

Узагальнено можливі види втрачених вигод, які гальмують розвиток КС 

у сучасних умовах, зокрема втрати від: низького рівня конкурентоспроможно-

сті послуг КС; незадовільної репутації та низького іміджу КС; низької інфор-

мованості населення про послуги КС; вибору помилкового сегмента ринку, 

на який зорієнтована маркетингова політика КС; слабкої і недостатньої  

Ключові завдання подальшого розвитку КС 

Методи Інструменти 

підвищення рівня техно-
логічності функціонування 

КС, в т.ч. програмного 

забезпечення їх діяльності  

Діагностика поточного стану розвитку 
КС та подальших перспектив Впровадження нових методів формування ресурсної бази 

за рахунок коштів нових членів/клієнтів КС 

Пошук шляхів консолідації КС при критичному сценарії 
розвитку  

Підвищення якості обслуговування та сервісу клієнтів КС 

Визначення та узгодження обсягу мінімального рівня  
прибутковості 

Визначення втрачених вигод КС 

 

Прогнозування сценаріїв розвитку КС 

Формування системи релевантних показників характеристики 
діяльності КС за різними напрямками та встановлення  
нормативних значень для них 

Розширення мережі продажів, у форматах відділень  
та кредитних експертів масового кредитування 

Запровадження системи кредитної фабрики 

Застосування персоніфікованих продуктів під конкретні 
клієнтські кола; програми лояльності; партнерські продажі 

трансформація спрямованості 
продажів послуг КС з регіонального 

на державний рівень, тобто  

розширення мережі діяльності КС  

формування національ-
ного бренду КС, тобто 

підвищення довіри спо-
живачів до діяльності КС 

 

Продаж та просування продуктів КС 

Оцінка та подолання ризиків 

діяльності КС 

Превентивні заходи 

Визначення вартості послуг КС 

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ КС 

Загальноекономічні чинники впливу  Чинники впливу на ринку фінансових послуг 

– валютні коливання; 
– зміна системи оподаткування; 
– рівень доходів населення та інше 

– ліцензійні умови діяльності КС; 
– вимоги до забезпеченості капіталу; 
– політика щодо діяльності банків як основних конкурентів 

Важелі 

- державні програми підтримки та захисту вкладників КС; 
- розміщення коштів інвесторами під цільові програми за посередництва КС; 
- запровадження нормативів програмного забезпечення для КС; 
- вимоги до співвідношення між власним капіталом та активами, зваженими  

за ступенем ризику; 
- вимоги до фінансових нормативів щодо платоспроможності та фінансової стійкості 

- нормативно-правова; 
- організаційно-управлінська; 
- фінансова; 
- інформаційно-аналітична; 
- програмно-технічна; 
- контрольно-регулююча 

Системи забезпечення 

забезпечення позитивної динаміки 
основних показників діяльності КС, як 
гарантії стабільного їх функціонування 

при ринкових коливаннях 
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дистрибуційної політики КС; неефективної комунікаційної політики КС; неза-

доволення потреб та очікувань клієнтів та відсутності єдиних стандартів; не-

достатнього рівня кваліфікації фронт-офісу; відсутності державної підтримки 

розвитку КС; браку знань про психологію та поведінку потенційних клієнтів; 

недостатнього рівня оцінки чинників можливого впливу на клієнтів. 

В умовах систематичної зміни внутрішнього та зовнішнього середовищ 

функціонування КС в Україні актуальності набуває формування адекватного 

інформаційного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень що-

до різних сценаріїв діяльності КС. Прогнозування сценаріїв діяльності КС ви-

ступає основою їх подальшого розвитку, зважаючи на особливості функціону-

вання даних фінансових посередників.  

З метою прогнозування сценаріїв розвитку КС у роботі запропоновано 

науково-методичний підхід, який враховує: 1) базові показники характерис-

тики функціонування КС; 2) рівень ефективності діяльності КС; 3) наявність 

різних альтернатив вибору варіантів розвитку КС залежно від їх потенціалу 

та управлінських рішень менеджменту. 

Запропонований автором науково-методичний підхід до формалізації 

сценарію розвитку КС ґрунтується на: 1) побудові інтегрального показника 

ефективності діяльності КС та дерева рішень можливих альтернативних сце-

наріїв розвитку КС; 2) візуалізації сценаріїв розвитку КС (оптимістичного, 

оптимістично-песимістичного, песимістично-оптимістичного, песимістично-

го; 3) ідентифікації граничних меж ефективності діяльності КС для чотирьох 

сценаріїв розвитку в абсолютних та відносних величинах та їх якісній інтер-

претації (рис. 4). 

Практичну апробацію розробленого підходу здійснено на основі даних 

КС “Володар”, КС “Самопоміч”, КС “Добробут” та КС “Центральна”. За ре-

зультатами проведених розрахунків (період – три роки) автор дійшов висновку, 

що для кожної з досліджуваних КС характерні різні особливості досягнення 

найбільшого рівня ефективності діяльності. Так, для КС “Володар” та КС “Са-

мопоміч” найбільше значення ефективності діяльності досягається за рахунок 

управління показниками першої групи (фінансової ефективності). Відмінна те-

нденція простежується в КС “Добробут” та КС “Центральна”, для яких найбі-

льший рівень розвитку досягається за рахунок управління масштабами діяльно-

сті. Так, протягом трьох років за рахунок збільшення обсягу виданих кредитів 

та розширення мережі продажів на 15 % загальний інтегральний показник ефе-

ктивності діяльності КС “Добробут” та КС “Центральна” збільшиться на 5,5 % 

та 6,3 % відповідно. 

У роботі доведено, що чисті песимістична та оптимістична стратегії роз-

витку КС досягаються тільки за рахунок інструментів впливу на групи показ-

ників фінансової ефективності та ефективності роботи персоналу. Корегуван-

ня діяльності КС в межах фінансової стабільності та масштабів діяльності 

призводить до формування змішаних стратегій (песимістично-оптимістична та 

оптимістично-песимістична) розвитку даних фінансових посередників. 
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Рисунок 4 – Науково-методичний підхід до прогнозування сценарію  

розвитку кредитних спілок: 

igw  – ваговий коефіцієнт і-го показника g-ї групи ефективності діяльності КС; ijgk
~

 – нормалі-

зоване значення і-го показника g-ї групи в розрізі j-ї КС; ijgk  – бал і-го показника g-ї групи 

оцінювання ефективності розвитку КС в розрізі j-ї КС; igC  – стовпчик вектора власних зна-

чень коваріаційної матриці і-го показника g-ї групи ефективності діяльності КС з найбіль-

шим власним значенням 

 

З метою підвищення процесу прийняття ефективних управлінських рі-

шень запропоновано модель кредитної фабрики, яка передбачає формування та 

використання вхідної клієнтської інформації у циклі послідовних процесів мо-

делювання, комплектування, обліку, обробки, розміщення, зберігання,  

оцінювання, актуалізації, аналізу інформації та подальшого прийняття кредит-

ного рішення стосовно умов та варіантів співпраці з клієнтом КС. 

Мета: Формування виваженої та раціональної політики розвитку КС на коротко- та довгострокову перспективу на основі 
встановлення чітких причинно-наслідкових зв’язків між ефективністю діяльності даних фінансових посередників  

та конкретними напрямками їх функціонування 

 
Необхідність врахування 

базових показників  

характеристики функціонування КС 

Необхідність  
врахування ефективності 

діяльності КС 

Необхідність врахування альтернатив вибору варіантів 
становлення КС залежно від їх потенціалу  

та управлінських рішень менеджменту компаній 

1. Етап. Визначення загального  
інтегрального показника ефективності 

діяльності КС та інтегральних показників  
за групами: фінансова ефективність,  

фінансова стабільність, масштаб  
діяльності, ефективність роботи  

персоналу 

1.1. Нормалізація масиву вхідної 

 інформації 

 

Кроки 
Математичний  
інструментарій 

метод приписування  

балів 

1.2. Визначення пріоритетності  
показників характеристики ефективності  

діяльності КС та їх груп 

метод модифікованої 
першої головної  

компоненти 
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1.3. Ідентифікація інтегральних  

показників за групами 

1.4. Розрахунок загальних  
інтегральних показників 

2. Етап. Побудова  
дерева рішень можливих  

альтернатив розвитку КС 

Адаптація  
трьохперіодної  

триноміальної моделі 

З метою прогнозування різних сценаріїв розвитку КС  
здійснюється дослідження зміни інтегрального показника 

ефективності діяльності КС при корегуванні на 5 %  

кожного з інтегральних показників за чотирма групами 

3. Етап. Візуалізація сценаріїв 
розвитку КС (оптимістичний, 
оптимістично-песимістичний, 
песимістично-оптимістичний, 

песимістичний) 

Визначення найбільш значимих груп характеристики  

ефективності діяльності КС в межах сценаріїв розвитку  

Ідентифікація граничних меж ефективності діяльності КС  

для виділених сценаріїв розвитку, їх якісна інтерпретація 

Метод  

узагальнення  

Графічний 
метод 
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Переваги кредитної фабрики полягають у принципах: нерозривності про-

цесу проходження кредитної заявки між структурними підрозділами КС в єди-

ній системі прийняття рішення; оптимізації штату за рахунок створення єдино-

го центру андерайтингу; виключення людського фактора неуважності або пер-

сональної зацікавленості менеджера у видачі позики; усунення структурної не-

повноти інформації та відсутності дублювання окремих процесів; безпосеред-

ньої зручності та оперативності для клієнта. 

Застосування моделей кредитної фабрики дозволяє вивести діяльність КС 

на якісно вищий технологічний рівень і надає можливість значно покращити 

умови обслуговування членів КС. Така модель прийняття кредитних рішень 

приведе до нейтралізації суб’єктивного фактора у прийнятті рішень місцевими 

органами управління спілок. Вона потребує розробки концепції організації сис-

теми внутрішнього адміністрування ризиків КС на основі створення важелів 

стримування надмірної централізації при прийнятті рішень, з одного боку, 

пришвидшуючи проходження заявок, а з іншого боку, вбереже від непрофесіо-

налізму при проходженні заявки на місцях і покращить платоспроможність по-

зичальників кредитних спілок. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове ви-

рішення наукової задачі, що полягає у обґрунтуванні теоретичних засад, розро-

бці науково-методичних підходів та практичних механізмів розвитку КС. Прове-

дене дослідження дає можливість зробити наступні висновки: 

1. В умовах орієнтації на розвиток малого та середнього бізнесу та поши-

рення фінансових послуг автором запропоновано під КС розглядати відкритий 

ресурсний центр, який створюється переважно підприємцями – фізичними осо-

бами та представниками приватних господарств роздрібного та малого бізнесу на 

добровільних засадах з метою отримання  широкого спектра персоніфікованих 

фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків, функціонує на прин-

ципах довгостроковості, кооперативного управління, беззбитковості та узгоджен-

ня економічних інтересів учасників при достатньому рівні комерційної маржі. 

2. Поряд з існуючими типами КС поточна незадовільна ситуація на вітчи-

зняному ринку фінансових послуг зумовлює необхідність виділення роздрібно-

прибуткового типу КС, що характеризується низьким рівнем можливості членів 

КС впливати на прийняття управлінських рішень та низьким рівнем персоніфіка-

ції послуг для клієнтів і за рахунок ефекту масштабу своєї діяльності та покраще-

ної стандартизації послуг має усі шанси забезпечувати високу прибутковість, ви-

сокі корпоративні стандарти, стрімкий розвиток мережі продажів і широкі можли-

вості залучати масових клієнтів. 

3. Для участі юридичних осіб – інвесторів у фінансуванні КС та реалізації 

проектів за їх посередництва запропоновано схему їх участі у розширенні ресурс-

ної бази КС, що забезпечує для юридичної особи – інвестора отримання доходу 

та можливість фінансування власних проектів, а для КС – розширення портфеля 



16 

пасивів, реалізацію проектів розвитку клієнтської бази, відкриття нових точок 

продажу, виплату дивідендів інвесторам, подальше зростання діяльності. 

4. Оцінювання рівня розвитку КС запропоновано здійснювати за допомо-

гою науково-методичного підходу, що передбачає групування показників різ-

них сфер діяльності та розвитку КС, визначення відсоткової значимості кожної 

групи показників та обчислення інтегрального показника розвитку КС, що відо-

бражає стабільність, надійність, ефективність, дохідність та технологічність конк-

ретної КС. 

5. Для ефективного управління розвитком та поточною діяльністю КС 

у роботі запропоновано науково-методичний підхід до обґрунтування вибору 

моделі розвитку КС на основі побудови матриці моделей розвитку КС, серед 

яких виділено: критичну, раціональну, сталу та системну моделі. Для кожної 

моделі розвитку КС формалізовано напрямки найбільш прийнятних стратегій. 

6. Поряд із критичною, сталою та раціональною моделями розвитку КС 

найбільш ефективною на даний момент визначено системну модель, яка забез-

печить високу прибутковість, удосконалення технологічного та матеріально-

технічного забезпечення, а також розвиток мережі продажів, що в результаті 

підвищить репутацію КС. 

7. Прогнозування сценаріїв розвитку КС запропоновано здійснювати за 

допомогою побудови інтегрального показника ефективності їх діяльності як 

адитивної моделі згортки релевантних показників за групами. У результаті про-

ведених розрахунків доведено, що для КС “Володар” та КС “Самопоміч” най-

більше значення ефективності діяльності досягається за рахунок управління 

показниками фінансової ефективності; для КС “Добробут” та КС “Централь-

на” – за рахунок управління масштабами діяльності. 

8. Для оптимізації процесу обробки інформації та прийняття рішень щодо 

кредитування клієнтів КС запропоновано модель кредитної фабрики, яка передба-

чає формування і використання вхідної клієнтської інформації у циклі послідов-

них процесів моделювання, комплектування, обліку, обробки, розміщення, збері-

гання, оцінювання, актуалізації, аналізу інформації та подальшого прийняття кре-

дитного рішення стосовно умов та варіантів співпраці з клієнтом кредитної спілки. 
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АНОТАЦІЯ 

Стоянов Г. С. Удосконалення механізму розвитку кредитних спілок  

України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит. – Сумський державний 

університет, Суми, 2016.  

У дисертації узагальнено наукові дослідження поняття сутності та типо-

логії кредитних спілок; проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку 

кредитних спілок на ринку фінансових послуг; обґрунтовано концептуальні за-

сади механізму їх розвитку. Дисертантом комплексно проаналізовано систему 
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показників оцінки діяльності кредитних спілок. Охарактеризовано практичні 

засади їх діяльності за чотирма моделями розвитку: критичною, сталого розви-

тку, раціональною та системною. Для ефективного управління розвитком та по-

точною діяльністю кредитних спілок у роботі запропоновано науково-

методичний підхід до обґрунтування вибору моделі їх розвитку на основі побудо-

ви матриці моделей розвитку кредитних спілок. У роботі розроблено науково-

методичний підхід до прогнозування сценаріїв розвитку кредитних спілок на ос-

нові: побудови інтегрального показника ефективності діяльності кредитних спі-

лок як адитивної моделі згортки релевантних, нормалізованих кількісних та якіс-

них оцінок параметрів їх діяльності. Запропоновано модель кредитної фабрики, 

яка передбачає формування та використання вхідної клієнтської інформації у ци-

клі послідовних процесів моделювання, комплектування, обліку, обробки, розмі-

щення, зберігання, оцінювання, актуалізації, аналізу інформації та подальшого 

прийняття кредитного рішення стосовно умов та варіантів співпраці з клієнтом 

кредитних спілок. 

Ключові слова: кредитна спілка, ринок фінансових послуг, системна дія-

льність, модель розвитку, механізм розвитку, залучення ресурсів, кредитна фа-

брика, прогнозування розвитку, оцінювання стану розвитку. 

АННОТАЦИЯ 

Стоянов Г. С. Усовершенствование механизма развития кредитных сою-

зов Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.08 – Деньги, финансы и кредит. – Сумский государ-

ственный университет, Сумы, 2016.  

В диссертации обобщены научные исследования понятия сущности и ти-

пологии кредитных союзов; проанализировано современное состояние и про-

блемы их развития на рынке финансовых услуг; обоснованы концептуальные 

принципы механизма развития кредитных союзов; комплексно проанализиро-

вана система показателей оценки деятельности кредитных союзов, которые бы-

ли сгруппированы в четыре блока показателей, с выделением интегральных по-

казателей по каждой группе; для эффективного управления развитием и теку-

щей деятельностью кредитных союзов в работе предложен научно-

методический подход к обоснованию выбора модели их развития на основе по-

строения матрицы моделей развития кредитных союзов, среди которых выде-

лены критическая, рациональная, модель устойчивого развития и системная 

модель. Предложена схема участия юридических лиц в расширении ресурсной 

базы кредитных союзов, которая обеспечивает получение дохода юридическим 

лицом – инвестором и возможность финансирования собственных проектов при 

посредничестве кредитных союзов. Предложен научно-методический подход к 

прогнозированию сценариев развития кредитных союзов на основе построения 

интегрального показателя эффективности их деятельности как адитивной моде-

ли свертки релевантных показателей, нормализованных методом приписывания 
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баллов и взвешенных методом модифицированной первой главной компонен-

ты. Осуществлено формирование дерева решений возможных альтернатив раз-

вития кредитных союзов как адаптации трехпериодной трехноминальной моде-

ли, визуализации сценариев из развития (оптимистичный, оптимистично-

пессимистичный, пессимистично-оптимистичный, пессимистичный) как систе-

мы бинарных показателей эффективности их деятельности.  

Также предложена модель кредитной фабрики, которая предусматривает 

формирование и использование входной клиентской информации в цикле по-

следовательных процессов моделирования, комплектования, учета, обработки, 

размещения, хранения, оценивания, актуализации, анализа информации и даль-

нейшего принятия кредитного решения относительно условий и вариантов со-

трудничества с клиентом кредитных союзов. 

Ключевые слова: кредитный союз, рынок финансовых услуг, системная 

деятельность, модель развития, механизм развития, привлечение ресурсов, кре-

дитная фабрика, прогноз и оценка состояния развития. 

SUMMARY 

Stoianov G. S. An improvement of mechanism of development of credit unions 

of Ukraine. – The Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in economic science, specialty 08.00.08 – Mon-

ey, finance and credit. – Sumy State University, Sumy, 2016. 

This thesis research summarizes the scientific studies of the concept of credit 

unions (CU), their essence and typology; analyses the current state and problems of 

CU development on the market of the financial services; conceptual principles of the 

CU development mechanism are established; the system of indicators to assess the 

CU activity, in which the indicators have been grouped into four sets of indicators, 

with the release of integrated indicators for each group, is considered comprehensive-

ly. For effective management and development of the current activities of the CU, 

this work proposes the scientific-methodological approach to the rationale for choos-

ing the developmental model of CU in terms of construction of developmental model 

matrix for CU among which is emphasized: critical, rational model of sustainable de-

velopment and system model. The scheme of participation of legal entities in the ex-

pansion of the resource base of the CU, which provides the acquisition of income by 

a legal body (investor), and possibility of financing of their own projects under the 

mediation of the CU is offered. The scientific-methodological approach to the fore-

casting of development of CU scenarios based on construction of integrating efficien-

cy indicator of CU activity as an additive convolution model of relevant indicators, 

normalized by attributing points and weighted by a technique of modified principal 

component is suggested. The formation of a decision tree of possible alternatives in 

CU development as the adaptation of a three-periodic three-nominal model, the visu-

alization of CU scenarios development (optimistic, optimistic and pessimistic, pessi-

mistic and optimistic, pessimistic) as the system of dummy variables of operating ef-

ficiency is completed.  
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Thereafter, the model of credit factory, which outlines the formation and the 

use of input client information in a cycle of successive processes of modeling, acqui-

sition, recording, processing, positioning, storage, evaluation, updating, data analysis 

and further taking of a credit decision on the conditions and options for cooperation 

with the client of CU was offered.  

Keywords: credit union, market of the financial services, systemic activity, the 

development model, the development mechanism, mobilization of resources, credit 

factory, forecasting and assessment of the state of development. 
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