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Найбільш динамічним елементом структури 

народного господарства, що постійно змінюється, є 
мале підприємництво. Набутий власний досвід, по-
зитивні результати розвитку малого підприємни- 
цтва в країнах, які пройшли етап реформування еко-
номічних систем, показують, що воно є одним із за-
собів усунення диспропорцій на окремих товарних 
ринках, створення додаткових робочих місць і ско-
рочення безробіття, активізації інноваційних проце-
сів, розвитку конкуренції, швидкого насичення рин-
ку товарами та послугами. Важливими ознаками су-
часної змішаної економіки є реалізація підприємни-
цького потенціалу, мобілізація самостійної ініці- 
ативи господарюючого суб’єкта та становлення під-
приємництва рушійною силою соціально-економіч-
ного розвитку. 

Становлення та розвиток підприємництва в Ук-
раїні свідчить про те, що проблема додаткового фі-
нансового забезпечення підприємницької діяльності 
є багатогранною, її економічні і правові аспекти зна-
ходяться в стані формування. Одним із джерел до-
даткового фінансування малого підприємництва є і 
кредитна кооперація.  

Організацію діяльності національної системи 
кредитної кооперації в своїх роботах досліджували 
такі вітчизняні науковці та практики як: В.В. Гонча-
ренко [1, 2], С.В. Леонов [3], А.А. Пожар [6] та  
А. Стадник [8], М. Чижевська [9]. Вагомий внесок у 
формування теоретичних засад кредитної коопера-
ції зробили у своїх працях М.І. Туган-Барановський, 
С.В. Сембер, І.Г. Брітченко, В.С. Стойка [7], О.В. 
Чаянов, М.Ф. Шкляр. 

Віддаючи належне проведеним дослідженням, 
варто зазначити, що окремі аспекти системного роз-
витку кредитної кооперації України ще не з’ясо-
вано. Це стосується передусім розуміння кредитної 
кооперації як спеціального режиму підтримки ма-
лого підприємництва в сучасних умовах. Подаль-
шого дослідження потребують питання розвитку на-
ціональної системи кредитної кооперації, вивчення 
методів і механізмів удосконалення фінансового за-
безпечення та управління кредитних спілок. 

Історичний досвід свідчить, що кооперація тра-
диційно є способом виживання дрібних ринкових 
суб’єктів, тобто завжди надає можливість виходу із 
ситуації, яка вважається критичною і кризовою. 
Слід зазначити, що кооператив дійсно є ефективним 
способом самозахисту для тих, хто опинився в  
скрутному становищі. Однак кооперація виконує не 
тільки антикризові функції, але й має суттєве зна- 

чення в умовах нормально функціонуючої ринкової 
економіки.  

Батьківщиною кооперативного кредитування 
по праву вважається Німеччина. Саме там напри- 
кінці ХІХ ст. зародилася кредитна кооперація, як ор-
ганізаційно-правова форма. Початок масового роз-
витку сільськогосподарських і кредитних коопера-
тивів країни вже міцно пов’язані з іменами і діяльні-
стю Ф. (Фридрих Вильгельм) Райффайзена, Г. (Гер-
ман) Шульце-Деліча та В. (Вильгельм) Хааса.  

Ф. Райффайзен був засновником перших сіль-
ськогосподарських кредитних кас, які одночасно 
проводили на користь своїх членів торгівельну дія-
льність (кредитні кооперативи з товарними функці-
ями). Створена у 1895 р. Пруссен-каса (Центральна 
каса кооперативів Пруссії – попередник «Дойчеге-
носсеншафтсбанка») стала центром фінансової дія-
льності кооперативів. З’єднавши розрізнені грошові 
кошти дрібних і середніх підприємців, вона облег-
шила їм вихід на головні фінансові ринки. Збудовані 
на райффайзенівських принципах кооперативи  
зіграли велику історичну роль, показуючи значення 
взаємодопомоги у вирішенні задачі надання креди-
тів особам, з банківської точки зору практично не-
кредитоспроможнім. За період з 1900 по 1913 р. 
сума кредитів, які щорічно видавалися кредитними 
спілками, зросла з 0,2 до 1,5 млрд марок, а кредит-
ними кооперативами, що входили до складу Імпер-
ського союзу з 0,7 до 4,7 млрд марок. 

Кредитні кооперативи є найбільш поширеним у 
світі видом кооперативних організацій. Цей вид ко-
операції розповсюджений у більшості країн, де він 
існує у вигляді розвинутих систем кредитних спі-
лок, кооперативних банків та інших форм фінансо-
вої взаємодопомоги. У таких країнах як Франція, Ні-
меччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Австрія, 
Португалія кредитні кооперативи є серйозним кон-
курентом на ринках фінансових послуг комерцій-
ним банківським установам. В Німеччині в коопера-
тивному секторі функціонує 64% усіх кредитних ін-
ститутів і більш ніж 28% сукупного числа відділень 
та філій. 

Початком розвитку світової кооперації загалом 
стали такі передумови [8]:  

економічні – перетворення капіталістичного 
устрою на домінуючий в економіці європейських 
країн і США; промислова революція; бурхливе зро-
стання виробництва машин, торгівлі, міст, робітни-
чого класу, нових середніх міських прошарків – ос-
новної соціальної бази майбутніх кооперативів;  



Г. В. Колєснікова 

139 
Економічний вісник Донбасу № 2(48), 2017 

соціальні – тяжке матеріальне становище осіб 
найманої праці та значних прошарків малозабезпе-
ченого міського й сільського населення в 40-50-х ро-
ках XIX ст.; 

політичні – прийняття буржуазною державою 
конституції з правами та свободами людини (право 
на створення організацій, свобода слова, зборів, ви-
борче право і т.д.);  

фінансові – формування національних кредит-
но-банківських систем, які спростили, здешевили і 
прискорили надання кредиту;  

правові – широкий розвиток акціонерних ком-
паній і видання законів, які регулюють їх діяльність, 
що дає змогу кооператорам реєструвати свої органі-
зації як акціонерні товариства. Початок дії коопера-
тивного законодавства (перший кооперативний за-
кон у світі було прийнято в Англії у 1852 р.); 

ідеологічні – просвітницька та практична діяль-
ність основоположників окремих видів кооперати-
вів: споживчих – Р. Оуена і В. Кінга; виробничих – 
Ф. Буше і Л. Блана; кредитних – Шульце-Деліча і  
Ф. Райфайзена [2]. 

Основою створення кооперативного кредит-
ного сектору в Німеччині стала ідея «самодопомоги 
шляхом взаємодопомоги», яка з’явилась більше  
125 років тому і ґрунтувалася на принципах само-
врядування та солідарної відповідальності. Сьогодні 
кооперативні кредитні товариства пропонують уні-
версальний асортимент фінансових послуг, незва-
жаючи на те, що їх діяльність концентрується на 
отриманні безстрокових і ощадних вкладів, наданні 
коротко- та середньострокових кредитів своїм чле-
нам. Предметом діяльності фольксбанків та райф-
файзен-банків є проведення традиційних банківсь-
ких і додаткових операцій, таких як товарні та сер-
вісні: приймання ощадних вкладів; приймання ін-
ших вкладів; надання кредитів усіх видів; надання 
гарантій за членів; платіжно-розрахункові операції; 
міжнародні операції, у тому числі купівля і продаж 
готівкової та безготівкової валюти; консультування, 
посередництво, допомога в управлінні сімейним 
бюджетом; купівля та продаж на аукціонах, збері-
гання й управління цінними паперами та іншими 
цінностями; посередництво або продаж контрактів 
по заощадженнях на будівництво, страховок тощо; 
колективна закупівля необхідних товарів; колектив-
ний продаж сільгосппродуктів; постачання товарів 
членам [7]. 

Зарубіжні системи кредитної кооперації бага-
тьох країн з ринковою економікою мають важливі 
спільні риси.  

1. Об’єднання первинних (низових) кредитних 
кооперативів в регіональні фінансові та нефінансові 
об’єднання для підвищення конкурентоспроможно-
сті низових організацій та полегшення ведення їх ді-
яльності.  

2. Об’єднання регіональних фінансових та не-
фінансових кооперативних об’єднань в національні  
структури для відстоювання їх інтересів перед дер-
жавними органами, а також для ефективного управ-
ління фінансовими ресурсами системи.  

3. Створення регіональними та національними 
кооперативними об’єднаннями відповідної сервіс-
ної кооперативної інфраструктури, яка полегшує ді-
яльність низових кооперативних організацій та ро-
бить її надійною і стабільною.  

4. Завдяки своїм кооперативним об’єднанням 
та участі у системі кредитної кооперації невеликі 
низові кооперативні установи отримали переваги 
великих організацій, що дозволяє їм успішно конку-
рувати з комерційними банками та іншими суб’єк-
тами фінансового ринку. 

5. Створення системи кредитної кооперації  
кожної країни здійснювалось «знизу вверх», чим 
була забезпечена демократична структура управ-
ління та концентрація економічної влади в низових 
кооперативних організацій (вони мають реальні ва-
желі впливу на свої об’єднання) [1]. 

Натомість в Україні кооперативні фінансові ус-
танови представлені винятково формуваннями 1-го 
рівня – кредитними спілками, які діють розрізнено, 
у повній самостійності і підпорядковуються лише 
Нацкомфінпослуг. Історичний світовий досвід свід-
чить, що перші кооперативні фінансові установи, які 
надавали прості фінансові послуги, дуже швидко до-
сягли меж підвищення власної ефективності і ви- 
черпали зацікавленість своїх членів із постійно зро-
стаючими потребами у фінансовому обслугову-
ванні. Це могло призвести до того, що кооперативи 
потрапили б у важке економічне становище, а ос- 
новні, найбільш типові для кредитної кооперації клі-
єнти були б позбавлені доступу до фінансових по- 
слуг, що відповідають їхнім потребам [5]. 

Еволюційний розвиток кредитної кооперації в 
різних країнах світу показав, що кожна окрема ко- 
оперативна фінансова установа неодмінно стика-
ється із двома суттєвими проблемами, що виника-
ють у процесі фінансової діяльності і які мають сер-
йозний вплив на розвиток всього сектору фінансової 
кооперації. 

Перша проблема пов’язана зі зростанням по-
питу на грошові кошти при обмеженому обсязі кре-
дитних ресурсів кооперативу (спілки). В такій ситу-
ації кредитні спілки практикують:  

1) використання надзвичайно високих ринко-
вих процентних ставок на вклади (для негайного за-
лучення додаткових фінансових ресурсів), однак 
цим суттєво збільшують ризик власного банкрут- 
ства;  

2) задоволення потреб окремих членів спілки, 
відмовляючи при цьому іншим;  

3) видачу коштів усім членам спілки, але в мен-
ших, ніж їм потрібно, розмірах;  
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4) формування черги і видачу коштів у чіткій 
послідовності;  

5) отримання кредитів у інших фінансових ус-
тановах на умовах, які забезпечать стабільне функ-
ціонування і поступове зростання організації.  

Друга проблема в кооперативних фінансових 
установ виникає тоді, коли в окремі періоди знижу-
ється попит на кредити та виникає тимчасовий над-
лишок коштів. Така ситуація часто виникає у кре- 
дитних спілках, які працюють довгий час і користу-
ються великою довірою серед населення. Кошти, які 
вклали і хочуть додатково вкласти до таких спілок, 
суттєво перевищують суму, яка може бути розмі-
щена у кредити в певний період часу. Це призводить 
до того, що надлишково залучені кошти стають дже-
релом збитків для спілки, оскільки за ці «непрацю-
ючі» гроші все ж необхідно сплачувати проценти. В 
подібній ситуації кредитні спілки здійснюють:  

1) розміщення тимчасово вільних коштів на де-
позит в комерційний банк;  

2) обмеження вкладів, різко зменшивши від- 
сотки, що виплачуються за ними;  

3) тимчасове кредитування надійних зовнішніх 
позичальників, які за першою вимогою здатні по- 
вернути кошти (у випадку різкого підвищення по-
питу на кредити), сплативши за користування ви- 
гідні проценти.  

Із розглянутими проблемами стикались усі кре-
дитні кооперативи та спілки в усіх країнах світу. І 
вони давно знайшли найбільш простий і правильний 
вихід – об’єднатись і заснувати кооперативну фінан-
сову установу вищого (регіонального) рівня (регіо-
нальний кооперативний банк, об’єднану кредитну 
спілку тощо) для обміну фінансовими ресурсами в 
межах свого регіону, через яку спілки могли б здій-
снювати взаємокредитування і допомагати одна од-
ній у вирішенні проблем «Де взяти кошти?» та 
«Куди вкласти вільні кошти?» [2]. 

Такі специфічні фінансові установи вищих рів-
нів повинні були забезпечувати ефективність і рен-
табельність роботи кредитних кооперативів пер-
шого рівня, розширювати масштаби діючої коопера-
тивної фінансової системи і обов’язково сприяти 
впровадженню передового практичного банківсь-
кого досвіду в кооперативних фінансових організа-
ціях і забезпечувати адекватний громадський конт-
роль для захисту інтересів пайовиків і кредиторів.  

Участь фінансових установ 1-го рівня в устано-
вах 2-го рівня та опосередковано – в установах 3-го 
рівня є вирішальним фактором інтеграції або спо- 
лучною ланкою для формування ефективної та еко-
номічно стійкої кооперативної фінансової системи. 
Тільки така організація дає позиково-ощадним ко- 
оперативам необхідні права щодо участі в управ-
лінні та, поряд з цим, здійснює контроль над устано-
вами наступних рівнів і забезпечує істотні умови 

для функціонування всієї системи, орієнтованої на 
інтереси своїх членів. 

Розгляд кредитної кооперації з точки зору спе-
ціального кредитного режиму дає змогу виділити 
фактори та особливості взаємодії членів кооперати-
вів з іншими суб’єктами економіки, зокрема держа-
вою. Що дозволить розробити алгоритм державного 
регулювання кредитним кооперативом з метою по-
силення його ролі, як додаткового джерела фінансу-
вання розвитку малого підприємництва. 

Термін «режим» походить від латинського 
regimen. У сучасній англійській мові regime перек-
ладається як режим, лад, regimen – правління, сис-
тема правління [4].  

В науці поняття «режим» досить змістовне, ба-
гатозначне, вживається у різних змістах та контекс-
тах: а) державний лад, сукупність засобів, методів, 
способів здійснення влади; б) строго встановлений 
розпорядок життя, праці; в) система обов’язкових 
правил, вимог, норм, принципів, встановлених для 
якого-небудь виду діяльності; г) умови діяльності, 
існування чого-небудь; певний стан, положення, 
статус. 

Економічний режим можна розглядати як спе-
цифічний вид економічного регулювання, вираже-
ний у певному комплексі економічних стимулів і об-
межень. Оскільки на кожному рівні економічних  
систем відповідний режим формується і реалізу-
ється через інституціалізовану сукупність норм і 
правил, то виникає підстава «говорити про певні 
економіко-правові режими».  

В роботі В. І. Ляшенка [4] введено термін регу-
ляторний економічний режим або режим господа-
рювання, який розглядається як певна система уп-
равління і описується наступним чином:  

RG = {G; S; I; R; P}, 

де G – безліч цілей які планується досягти введен-
ням даного режиму;  

S – безліч суб'єктів, на яких поширюється дія да-
ного режиму;  

I – множина норм, правил, обмежень та умов, які 
необхідні для досягнення декларованих цілей;  

R – безліч ресурсів, задіяних у процесі реалізації 
даного режиму;  

P – множина політик або стратегій спрямованих 
на досягнення і реалізацію проголошених цілей;  

Aвтор початково проводить аналогію зі схе-
мами метаморфози товару за К. Марксом та пропо-
нує системне уявлення регуляторного режиму на-
ступним чином:  

І  RG = {G; S; I; R; P}  І′, 

де I та І′ – це інтерес до та після впливу економіч-
ного регуляторного режиму. 

Економічні інтереси є сутнісною характеристи-
кою рушійних сил формування та розвитку еконо- 
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мічних суб’єктів. Економічні інтереси – усвідом-
лене прагнення економічних суб’єктів задовольнити 
певні потреби, що є об’єктивним спонукальним мо-
тивом їхньої господарської діяльності. У ринковій 
економіці економічні інтереси підприємців спрямо-
вані на максимізацію прибутку, зниження витрат i 
підвищення конкурентоспроможності продукції, 
економічні інтереси держави ж спрямовані на реалі-
зацію потреб суспільства в цілому. Система взаємо-
пов’язаних та взаємодіючих інтересів суспільства 
завжди суперечлива. Тому кожне суспільство постає 
перед проблемою пошуку ефективного механізму 
їхнього узгодження.  

Єдність інтересів досягається у процесі їхньої 
взаємодії та взаємореалізації. У кожному економіч-
ному відношенні – між підприємцями i виробни-
ками, між виробниками та споживачами, державою 
та недержавним сектором економіки (бізнесом), 
партнерами, у відносинах між підприємцями та фі-
нансовими установами мають місце елементи бо- 
ротьби і співробітництва. Взаємодія інтересів висту-
пає рушійною пружиною соціально-економічного 
розвитку. 

Під впливом економічного регуляторного ре-
жиму інтерес підприємця переважно може мати ней-
тральну мотивацію, але може отримати як пози- 
тивну так і негативну спрямованість. Отримання по-
зитивного І′ може на певний час у деяких галузях 
стати пріоритетним напрямком у державній полі-
тиці країни. 

Головною проблемою розвитку малого підпри-
ємництва в Україні залишається недостатній обсяг 
фінансових ресурсів. Основним джерелом додатко-
вих фінансових ресурсів є кредитування банківсь-
кими та іншими фінансовими установами, в тому 
числі і кредитними спілками. 

Основними протиріччями в процесі кредиту-
вання підприємницьких структур є високий рівень 
процентної ставки по кредиту, необхідність застави 
(нерухомості), поруки або гарантії третьої особи. 
Принцип платності банківського кредиту передба-
чає, що за користування кредитними коштами пози-
чальник повинен сплачувати певну плату, яка вста-
новлюється кредитним комітетом банку відповід-
ного рівня за прийняття рішення про надання кре-
диту.  

Діяльність кредитних спілок, як одного з різно-
видів кредитного кооперативу розглянемо за допо-
могою вищенаведеної формули регуляторного ре-
жиму. Він включає в себе наступні елементи регуля-
торного режиму: 

Gk – основна ціль діяльності кредитної спілки – 
фінансова підтримки членів кооперативу; 

Sk – суб’єктами галузевого кредитного режиму 
є сама кредитна спілка (кредитор), фізична або юри- 
дична особа, які є її членами і мають змогу отримати 
фінансову допомогу (позичальник), а також органі- 

зації, які регламентують діяльність фінансових уста-
нов (НБУ та ін.); 

Ik – норми та правила надання фінансової та ін-
ших видів підтримки (процентна ставка, застава, по-
рука, гарантія, строк кредитування тощо), правила 
та алгоритми розрахунку рівня платоспроможності 
та надійність позичальника (аналіз кредитоспро- 
можності, кредитна історія), а також нормативи, 
встановлені органами контролю та регулювання 
кредитної діяльності фінансових установ (норми ре-
зервування, облікова ставка НБУ); 

Rk – залучені кошти фізичних та юридичних 
осіб членів кооперативу (внески), кредити банків, 
страховий фонд, капітал від продажу цінних папе-
рів; 

Pk – основна стратегія розвитку фінансової ус-
танови (стратегічний план розвитку). 

Кооперація як особлива форма господарювання 
має вузьке соціально-економічне значення. Специ-
фіка її полягає в тому, що функціонуючи в якості ін-
теграційного зв’язку між окремими господарю- 
ючими суб’єктами, кооператив не може мати власні 
інтереси поза інтересами тих, заради кого він ство-
рений, не може діяти в напрямках, які були б неви-
гідні цим суб’єктам, повністю належить їм і контро-
люється ними, дозволяючи своїм членам отриму-
вати додаткові економічні переваги.  

Кредитна кооперація, працююча на засадах 
«самодопомоги шляхом взаємодопомоги», є надій-
ним джерелом додаткових фінансових ресурсів для 
розвитку малого підприємництва. Є основою для іс-
нування надійного пласту малих підприємств, які 
пов’язані солідарною відповідальністю, що зумо-
вить створення антикризової амортизаційної фінан-
сової підтримки та дасть змогу накопичити і розпо-
ділити надлишкові кошти в тих галузях економіки, 
які потребують фінансової підтримки.  

Режим кредитної кооперації для підприємця, 
який є її членом виконує роль захисного куполу під 
час взаємодії з банківським кредитним режимом у 
ході здійснення своєї діяльності, а також є додатко-
вим страховим захистом від кризових явищ в еконо-
міці.  

Все це переконливо свідчить, що роль кредит-
ної кооперації є досить впливовою. Незважаючи на 
конкуренцію з великими кредитними установами, 
слабку державну підтримку, переслідуючи цілі фі-
нансової допомоги через відкриття кооперативів 
створюються прийнятні умови для розвитку малого 
підприємництва, більшого доступу до кредитних ре-
сурсів громадян. Попри те, що кредитні коопера-
тиви не є платниками податку на прибуток, вони ви-
ступають повноцінними економічними суб’єктами 
ринку і виконують основне завдання держави, допо-
магаючи зростанню валового внутрішнього проду-
кту і успішному розвитку економіки. 
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Колєснікова Г.В. Кредитна кооперація як 

спеціальний режим підтримки малого підприєм-
ництва в сучасних умовах 

У статті досліджено зарубіжний досвід розвит-
ку системи кооперації, визначення поняття «ре-
жим», «регуляторний режим», «режим кредитної  
 

кооперації». Висвітлено особливості взаємодії між 
державою, малим підприємництвом та фінансовими 
установами. Розглянуто кредитну кооперацію, як 
спеціальний режим підтримки підприємництва у су-
часних умовах. Обґрунтовано необхідність розвитку 
2-го та 3-го рівня системи кредитної кооперації як 
основи формування ефективної та економічно стій-
кої кооперативної фінансової системи.  

Ключові слова: кооперація, кредитна коопера-
ція, режим, кооперативний банк, регуляторний ре-
жим, мале підприємництво. 

 
Колесникова А. В. Кредитная кооперация 

как специальный режим поддержки малого 
предпринимательства в современных условиях 

В статье исследованы зарубежный опыт разви-
тия системы кооперации, определение понятия «ре-
жим», «регуляторный режим», «режим кредитной 
кооперации». Освещены особенности взаимодей-
ствия между государством, малым предпринима-
тельством и финансовыми учреждениями. Рассмот-
рена кредитная кооперация, как специальный режим 
поддержки предпринимательства в современных 
условиях. Обоснована необходимость развития 2-го 
и 3-го уровня системы кредитной кооперации, как 
основы формирования эффективной и экономиче-
ски устойчивой кооперативной финансовой си-
стемы. 

Ключевые слова: кооперация, кредитная коопе-
рация, режим, кооперативный банк, регуляторный 
режим, малое предпринимательство. 

 
Kolesnikov G. Credit cooperatives as a special 

mode to support small business in the modern world 
The paper studied the international experience sys-

tem development cooperation, the definition of "treat-
ment", "regulatory regime", "credit cooperative mode." 
The peculiarities of interaction between the state, small 
businesses and financial institutions. Considered credit 
cooperatives as a special mode support business in the 
modern world. The necessity of the 2nd and 3rd level 
system of credit cooperation as the basis of formation of 
effective and economically sustainable cooperative fi-
nancial system. 
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cooperative bank regulatory regime, small business. 
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