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АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО 

ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. 
  

У статті розглянуто існуючи підходи в різних країнах світу для підтримки діяльності малого та середнього 
бізнесу .Наведено критерії, щодо віднесення підприємств до зазначеної категорії. Розглянуто та програми центральних 
банків окремих країн щодо стимулювання банківського кредитування малого та середнього бізнесу. Проаналізовано 
основні умови надання кредитів суб’єктам малого та середнього бізнесу.  Проаналізовано основні види позик, які 
надаються малому та середньому бізнесу в Україні. Серед принципових питань удосконалення банківського кредитування 
малого та середнього бізнесу – створення гнучкої системи гарантій, яка відкрила б можливості кредитування для всіх 
категорій підприємств. Першорядне значення тут має забезпечення повернення кредиту. Зроблено порівняльний аналіз, 
дано загальну характеристику та вказані недоліки з основних чотирьох варіанта вирішення цього питання. 
Ключові слова: кредитування, підприємства малого та середнього бізнесу,програми кредитування малого та 
середнього бізнесу. 

 

ВСТУП 
В даний час найпотужніший виробничий 

сектор більшості сучасних ринкових еконо-
мік – це малий та середній бізнес. Саме він є 
важливим у формуванні бізнес-середовища, 
розв’язанні проблем зайнятості населення, на-
сиченості споживчого ринку товарами та пос-
лугами. В умовах складної економічної ситу-
ації, яка пов’язана, як із глобальною зовніш-
ньою кризою так і з внутрішніми кризовими 
явищами в багатьох сферах економічної діяль-
ності, особливої актуальності набуває належне 
фінансове обслуговування малого й серед-
нього бізнесу.  

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Суттєвий внесок у розробку теоретичних 

напрямів розвитку малого і середнього бізнесу, 
а також аналізу  кредитно-фінансової підтрим-
ки зробили наступні вітчизняні вчені та науков-
ці: Л.Андрєєва, О.Білорус, М.Бедрінець, З. Вар-
налій, О. Вовчак, О. Другов, Ю. Корнєв, А. 
Круглянко, В. Мокряк,        В. Попов  та інші. 
Однак, низка питань пов’язаних з кредитуван-
ням малого і середнього бізнесу висвітлена 
недостатньо 

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 
Суб’єкти малого та середнього бізнесу (МСБ) 

мають обмежені власні ресурси. Отримання 
кредиту ускладнюється з багатьох причин, серед 
яких: незацікавленість комерційних банків у 
видачі мікрокредитів, складна процедура 
прийняття банками відповідних рішень, 
відсутність у суб’єктів малого та середнього 
підприємництва майна, що може бути заставою. 

МЕТА 
Мета роботи полягає у дослідженні та 

аналізі основних підходів до кредитування 
малого та середнього бізнесу в Україні.  

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Головною метою малих та середніх підпри-

ємств (МСП) зазвичай є отримання прибутку, 
проміжними цілями – щонайповніше задово-
лення споживчого попиту на товари та послу-
ги, зміцнення позицій на ринку, обслуговуван-
ня певної групи клієнтів (сегмента ринку). 

Загальновизнані переваги малого бізнесу – 
мобільність, здатність швидко пристосовуватися 
до змін споживчого попиту, гнучкість, раціона-
льна організаційна структура підприємства, опе-
ративність освоєння випуску нової продукції 
малими партіями, невеликі експлуатаційні 
витрати [1]. 

У міжнародній практиці немає єдиного 
механізму сприяння розвитку малих та середніх 
підприємств. В кожній країні є власні підходи 
до підтримки діяльності МСП, які залежать від 
таких чинників, як наявні ресурси, частка МСП 
у господарській діяльності, види діяльності 
тощо. Наприклад, в США, Німеччині, Японії, 
Франції розроблено законодавчу базу, яка 
визначає правові основи функціонування МСП 
та спеціальні схеми їх фінансової підтримки. 
Світовий досвід показує, що МСП фінансу-
ються переважно невеликими банківськими 
установами: земельними банками й ощадними 
касами, банками взаємного кредитування та 
кооперативними банками. Такі банки задоволь-
няють потреби клієнтів у найрізноманітніших 
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фінансових послугах, пропонуючи не тільки 
кредити й інвестиції, а й фінансовий консал-
тинг (консультації з фінансового менеджменту, 
маркетингу, бухгалтерського обліку) та 
методичне забезпечення МСП [2]. 

Не існує офіційного чи загальноприйнятого 
визначення малого та середнього підприємства. 

Більш-менш визнаним вважається визначення 
Європейської Комісії в залежності від кількості 
працівників, річних балансу та обороту, 
представлене в табл. 1. Проте, підприємства не 
вважаються МСП, якщо інші компанії, що не 
належать до зазначеної категорії, володіють 
понад 2% капіталу. 

 

Таблиця 1. Визначення Європейської Комісії типів підприємств 

Тип підприємства 
Кількість 

працівників, осіб 
 

Річний оборот (в млн. 
євро) 

  
Річний баланс (в 

млн. євро) 

Дуже мале підприємство < 10 та ≤ 2 або ≤ 2 

Мале підприємство < 50 та ≤ 10 або ≤ 10 

Середнє підприємство < 250 та ≤ 50 або ≤ 43 
 

Отже, як видно з табл. 1, суб’єктами дуже 
малого та малого підприємництва є: 

- фізичні особи, зареєстровані в 
установленому законом порядку як фізичні 
особи - підприємці, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний 
рік) не перевищує 10 осіб, річний дохід від 
будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 2 млн. євро, річний баланс не 
перевищує 2 млн. грн. та 50 осіб, річний дохід 
від будь-якої діяльності не перевищує суму, 
еквівалентну 10 млн. євро, річний баланс не 
перевищує 10 млн. грн. відповідно; 

- юридичні особи - суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-
правової форми та форми власності, у яких 
середня кількість працівників за звітний період 
(календарний рік) не перевищує 250 осіб та 
річний дохід від будь-якої діяльності не 
перевищує суму, еквівалентну 50 млн. євро, 
річний баланс не перевищує 43 млн. грн. 

Країни, які розуміють важливість малого і 
середнього бізнесу для економіки, всіляко 
сприяють його якісного розвитку. І сама 
Німеччина запустила 200 програм підтримки 
малого і середнього бізнесу під загальною 
назвою Mittelstand, які передбачають 
виділення на кредитування таких підприємств 
15,5 млрд. євро щорічно. 

Чимало уваги МСП приділяється і в США. 
Бізнесу сприяють зниження податків і ряд 
організацій на кшталт U. S. Small Business 
Administration (SBA), яка понад 60 років 
займається підтримкою бізнесу і надає 
підприємствам фінансову та консультативну 
підтримку. Також організація виступає 
гарантом компанії перед кредиторами і надає 
позики до 2 млн. доларів самостійно. 

Перелік програм щодо стимулювання 
банківського кредитування МСП, які 
здійснюють центральні банки різних країн 
світу наведені в табл. 2. 
 

Таблиця 2. Програми центральних банків щодо стимулювання банківського кредитування МСП 
Центральний 
банк країни 

Назва програми 

ФРС США Програма кількісного пом’якшення (QE)  
Програма стимулювання кредитування МСП (Purchaseof MBS Program) 

Банк Англії Програма пільгового рефінансування банків, які кредитують реальний сектор, 
зокрема МСП  
(FundingforLendingSchemewith «incentivesforlendingskewedtowardsSMEs») 

Народний 
банк Китаю 

 

Цільове скорочення обов’язкового резервування щодо операцій кредитування 
агропро-мислового комплексу та МСП 
 (Targetedreserverequirementreductionsforlendingtoagricul-tureandsmallbusiness) 

Банк Кореї Пакет стимулювання розвитку МСП (Stimuluspackage: financeforSMEs) 

 
З даних табл. 2 можна зробити висновок, 

що зарубіжні країни розуміють важливість 
діяльності малих та середніх підприємств і на 
рівні центральних банків впроваджуються 
програми для стимулювання банків 
кредитувати МСП. 

На сьогодні, державними банками України 
передбачена низка фінансових та консалтинго-
вих продуктів для малого і середнього 
підприємництва До цієї програми залучені 
наступні державні банки : АТ «Ощадбанк», АТ 
«Укрексімбанк» та АБ «Укргазбанк» [3 ]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE
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Цікава практика розвитку малого і 
середнього бізнесу, яку згодом може 
перейняти і Україна, в Ізраїлі та Польщі. Уряд 
створює державні венчурні фонди, які 
інвестують в різні стартапи. Зараз в Польщі 
держбанк 60% всіх кредитів надає саме 
малому і середньому бізнесу. Максимальна 
сума такої гарантії складає до 1 мільйона євро, 
а вартість - перший рік безкоштовно, другий - 
0,5%. Японці вже 15 років мають можливість 
відкривати власну справу без стартового 
капіталу, всього з однієї ієною.  

Японський досвід підтримки й розвитку 
МСП вирізняється високим рівнем впливу 
держави на основні процеси реформування 
економіки країни. Починаючи з 1946 р., 
японським урядом було ухвалено понад 40 
найважливіших законів і організаційних 
рішень, спрямованих на створення цілісної 
системи правового і системного забезпечення 
принципів регулювання, механізмів виконання 
й контролю з метою розвитку і підтримки 
малого бізнесу [ 4]. 

Фінансова підтримка діяльності МСП в 
Україні може здійснюватися за рахунок 
самофінансування (власних коштів), кредитів 
( в т.ч. мікрокредитів) й інших зовнішніх позик 
та бюджетних коштів. 

Такі кредити надаються для оплати товарів, 
основних засобів, фінансування витрат на 
проведення будь-яких робіт або послуг, фінан-
сування витрат, пов’язаних з поточною діяль-
ністю суб’єктів підприємницької діяльності. 
Також кредити надають для споживчих цілей 
позичальника – фізичної особи, в разі, якщо ця 
фізична особа є власником істотної частки або 
належить до управлінського персоналу юри-
дичної особи, що здійснює підприємницьку 
діяльність, або є фізичною особою - 
підприємцем. 

Для визначення кредитоспроможності 
позичальника оцінюється його дійсний 
фінансовий стан [5]. Для цього проводиться 
фінансово-економічний аналіз (ФЕА) реальної 
інформації фінансового та економічного 
характеру щодо підприємницької діяльності 
приватного підприємця або юридичної особи, 
що виступає позичальником, або юридичної 
особи в разі, якщо позичальник належить до 
управлінського персоналу або є засновником 
цієї юридичної особи. ФЕА передбачає 
обов’язкове відвідування місця ведення 
бізнесу та місце проживання позичальника, а 

також аналіз офіційної звітності суб’єкта 
підприємницької діяльності. 

Рішення щодо кредитування приймається 
на підставі аналізу даних фінансового стану 
суб’єкта підприємницької діяльності, доходи 
від підприємницької діяльності якого розгля-
даються в якості джерела повернення заборго-
ваності позичальника перед банком, а також 
даних стосовно якості менеджменту позичаль-
ника (якщо позичальник – юридична особа), та 
даних щодо забезпечення зобов’язань 
позичальника за кредитними коштами. 

Кредитування за Програмою мікрокредиту-
вання відбувається на будь-які цілі, що не 
суперечать чинному законодавству України, 
нормативно-правовим актам Національного 
банку України.  

Заборонено надавати кредитні операції за 
Програмою мікрокредитування за рахунок 
коштів Мікрофінансових організацій (МФО) 
для фінансування діяльності, основною метою 
якої є: виробництво або торгівля зброєю або 
військовим обладнанням; виготовлення або 
виробництво виробів з хутра і торгівлі рідкіс-
ними видами тварин; виробництво тютюнових 
виробів або торгівля переважно тютюновими 
виробами; виробництво алкогольних напоїв та 
торгівля переважно алкогольними напоями, 
окрім слабоалкогольних; казино; валютні 
спекуляції; інвестиції в цінні папери для 
подальшого їх перепродажу, тощо. 

З Програмою мікрокредитування 
підприємствам малого та середнього бізнесу 
можуть надаватись наступні види позик: 

Експрес-кредити – кредитні операції, які 
надаються за Програмою мікрокредитування, 
без оформлення договорів застави майна. 

Бізнес – кредити – кредити строком до 7 років, 
під заставу рухомого або нерухомого майна 

Ліміт кредитування на картковий рахунок – 
максимальна сума кредиту, що може бути на-
дана банком за картковим рахунком позичаль-
нику, а позичальник може скористатись таким 
кредитом із застосуванням платіжної картки. 

Мультивалютні кредитні лінії – з 
можливістю отримання траншей у різних 
валютах (дол. США / грн. / євро): класична 
мультивалютна кредитна лінія – кредитна 
лінія для отримання необмеженої кількості 
траншей з можливістю часткового або повного 
погашення траншей без сплати штрафів. 

Траншова мультивалютна кредитна лінія з 
встановленим графіком погашення заборгованості.  
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Таким чином, кредити можуть надаватись 
позичальникам, що відповідають основним 
умовам надання кредитів, і лише в разі, якщо 
бізнес позичальника, фактичне місце його про-
живання та місце його реєстрації розташовані 
в межах населеного пункту, де розташовано 
філію або відділення банку, де проводяться 
операції за Програмою мікрокредитування. 

В якості застави може виступати будь-яке 
майно, що відповідає наступним критеріям: 

- майно, що належить громадянам і 
юридичним особам на праві власності (або 
стане їх власністю в майбутньому після 
укладання договору застави); 

- майно, що має ринкову вартість, яку 
можна підтвердити інформаційними 
матеріалами про вартість аналогічного; 

- майно, яке не є предметом обтяження за 
зобов’язаннями заставодавця перед третіми 
особами або предметом будь-якого спору з 
третіми особами. 

Світовий досвід показує, що МСБ фінансу-
ється переважно невеликими банківськими 
установами: земельними банками й ощадними 
касами, банками взаємного кредитування та 
кооперативними банками, які спеціалізуються 
на кредитуванні дрібних і середніх підпри-
ємств. Рівень функціонування цих установ 
досить високий, вони задовольняють потреби 
клієнтів у найрізноманітніших фінансових 
послугах, пропонуючи не тільки кредити й 
інвестиції, а й фінансовий консалтинг та 
методичне забезпечення малого й середнього 
бізнесу [2]. 

В Україні спостерігається інша ситуація. 
Великі банки країни концентрують у себе 
найбільше активів, у тому числі за рахунок 
наданих кредитів та інвестицій. Також вони 

залучають найбільше коштів клієнтів, зокрема 
зі сфери малого й середнього бізнесу, 
працюючи з ними через розгалужену мережу 
філій та відділень. 

Наприклад, в організаційній структурі най-
більших і великих банків України та їхніх фі-
лій обов’язково є відділи (або сектори) мікро-
кредитування. Так, УкрСиббанк, що належить 
до великих банків, надає мікрокредити дріб-
ним підприємцям – позики від 50 000 до 500 
000 доларів США на розвиток приватного біз-
несу. Відповідні позички надаються за спро-
щеною процедурою – шляхом заповнення ан-
кети й підрахунку балів, що дає можливість 
приймати рішення про кредитування майже 
миттєво. Це так звані скорингові системи, що 
містять набір найважливіших соціально-демо-
графічних характеристик позичальника, які 
засвідчують низьку ймовірність неповернення 
кредиту. 

Майже всі банки, що кредитують МСБ в 
Україні, працюють у рамках програм 
міжнародних фінансових організацій. Так, у 
співпраці з ЄБРР, великі банки пропонують 
кредитування підприємств малого та 
середнього бізнесу на досить сприятливих 
умовах, при цьому максимальна сума 
кредиту – 750 000 доларів США, термін 
кредитування – до 5 років [3]. 

Серед принципових питань удосконалення 
банківського кредитування МСП– створення 
гнучкої системи гарантій, яка відкрила б 
можливості кредитування для всіх категорій 
підприємств. Першорядне значення тут має 
забезпечення повернення кредиту. Як свідчить 
практика, є чотири варіанта вирішення цього 
питання, загальна характеристика та недоліки 
яких наведено в табл. 3. 

Таблиця 3. Удосконалення банківського кредитування 
Варіанти Характеристика Недоліки 

І 
ризики бере на себе комерційний банк, який 
приймає рішення з кредитування малого 
бізнесу 

впровадження залежить від вольових якостей 
та стратегічного бачення керівництва 
конкретної банківської установи 

ІІ 
гарантії забезпечуються спеціалізованими 
фондами або іншими інститутами 
підтримки малого підприємництва 

недостатні обсяги бюджетних ресурсів та 
фінансування таких установ. 
 

ІІІ 
гарантії за кредитами забезпечують 
державні та муніципальні органи влади для 
малих і середніх підприємств 

низький рівень залучення малих підприємств 
до виконання державних і муніципальних 
замовлень 

ІV 
створення комерційних схем гарантування 
за кредитами 

ризикованість ведення підприємницької 
діяльності у сфері малого підприємництва 

 

Отже, проаналізувавши дані з табл. 3., 
можна зробити висновки, що запропонованих 
варіантів банківського кредитування МСБ 
найбільш розповсюджений є другий варіант, 

саме спеціалізовані фонди забезпечують 
фінансування розвитку малого та середнього 
підприємництва в Україні, створюючи 
різноманітні програми. Найбільшу участь 
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приймають Європейський Банк Реконструкції 
та Розвитку, Фонд Малих Кредитів, Фонд 
підтримки підприємств у нових західних 
країнах, Фонд Євразія, Інвестиційний фонд 
«Україна», Німецько-Український фонд 
«Міжнародний Консультаційний Проект», 
Програма інвестування ОПІК. 

ВИСНОВКИ 
Малий та середній бізнес є важливим 

чинником соціальної стабільності в Україні, 
адже вони забезпечують зайнятість та доходи 
значного числа громадян, формують відчутну 
частину доходів місцевих бюджетів. При 
цьому вони не так залежні від кон’юнктури 
зовнішніх ринків та валютних коливань. 

Банківське кредитування загалом є 
найефективнішим легальним джерелом ресурсів 
для МСБ. Як правило, кредитні кошти банків 
спрямовуються на задоволення регулярних потреб 
малих підприємств та на довгострокові інвестиції. 
Зростання зацікавленості фінансових установ у 
розвитку МСП зумовлюється перспективою 
розширення ринку збуту банківських послуг за 
рахунок нового сектору економіки та низкою 
переваг, які має кредитування малого бізнесу 
порівняно з великим. 

Знаходячись в умовах, менш 
привілейованих, маючи набагато менше 
ресурсів для проведення життєво важливих 
стратегічних функцій, малі та середні 
підприємства все ж таки відвойовують свою 
частку на ринку завдяки своїм перевагам, які 
досить істотні, як для суб’єктів малого та 
середнього бізнесу, так і для економіки в 
цілому. Передумовою успішного 
функціонування МСП є створення умов для 
забезпечення їх ефективної державної 
підтримки, зокрема ресурсного та 
інформаційного забезпечення, розширення 
доступу  МСП до фінансових ресурсів. 
Вирішальною у питанні збільшення обсягів 
кредитування МСП є роль держави, яка має 
проводити активну політику, щодо сприяння 
розвитку та забезпечення доступу МСП до 
кредитних ресурсів 

На державному рівні треба продовжувати 
роботу, спрямовану на залучення до України 
коштів міжнародних фондів, кредитно-
фінансових установ, а також на забезпечення 
доступу до цих ресурсів якнайбільшої 
кількості вітчизняних банків, що відповідають 
критеріям прийнятності таких установ
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Винниченко Алена Викторовна 
В статье рассмотрены существующие подходы в различных странах мира для поддержки деятельности малого и среднего 
бизнеса. Приведены критерии, по которым предприятия относятся к указанной категории. Рассмотрены программы 
центральных банков отдельных стран по стимулированию банковского кредитования малого и среднего бизнеса. 
Проанализированы основные условия предоставления кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Проанализированы 
основные видов кредитов, предоставляемых малому и среднему бизнесу в Украине. Среди принципиальных вопросов 
совершенствования банковского кредитования малого и среднего бизнеса – создание гибкой системы гарантий, которая 
открыла бы возможности кредитования для всех категорий предприятий. Первостепенное значение здесь имеет обеспечение 
возврата кредита. Сделан сравнительный анализ, дана общая характеристика и указаны недостатки из основных четырех 
вариантов решения этого вопроса.  
Ключевые слова: кредитование, предприятия  малого и среднего бизнеса, програмы кредитования малого и среднего бизнеса  

 
Vinnuchenko Olena Viktorivna 
The article considers existing approaches in various countries of the world to support the activities of small and medium-sized businesses. 
Criteria are given by which enterprises belong to this category. The programs of central banks of individual countries to stimulate bank 
lending to small and medium-sized businesses are considered. The basic conditions for providing loans to small and medium-sized 
businesses are analyzed.  The main types of loans provided to small and medium-sized businesses in Ukraine are analyzed. Among the 
fundamental issues of improving bank lending to small and medium-sized businesses is the creation of a flexible guarantee system that would 
open credit opportunities for all categories of enterprises. Of paramount importance is securing a loan repayment. A comparative analysis is 
made, a general description is given and the disadvantages of the four main options for solving this issue are indicated. 
Key words: crediting, enterprises of small and medium business, programs of crediting of small and medium business 

https://www.me.gov.ua/Documents/Detail

