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У статті розглянуто стан малого та середнього бізнесу на даний період часу та проблеми з якими він 
стикається. Визначено його значення в розвитку вітчизняної економіки. Досліджено роль банківського 
кредитування малого та середнього бізнесу в Україні. Проаналізовано умови кредитування цього сек-
тору економіки банками України. Запропоновано підходи щодо удосконалення системи кредитування 
малих та середніх підприємств.
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Постановка проблеми. За останні роки вна-
слідок економічних, політичних та військо-

вих обставин стан суб’єктів малого та середнього 
підприємництва значно погіршився. Власний ка-
пітал щороку займає все більшу частку в осно-
вному капіталі підприємства. Потреба у кредит-
них коштах щоразу зростає, проте доступність 
кредитів залишається обмеженою через жорсткі 
умови та високі ставки банків. Проблема креди-
тування малого та середнього бізнесу в Україні 
є досить актуальною в умовах сьогодення. Дер-
жаві, щоб сформувати стійку фінансову систему 
в країні і створити середній клас, потрібно ряту-
вати малий та середній бізнес, адже він є озна-
кою прогресивної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі вивченню розвитку малого та серед-
нього бізнесу в Україні присвятили свої пра-
ці такі вчені як: О. Барановський, Б. Варналій, 
Г. Васіна, Л. Воротіна, А. Гринюх, М. Дем’яненко, 
І. Максименко, А. Мельник, В. Турчак, В. Черняк 
та ін. Враховуючи надбання науковців з даної 
тематики, вбачається подальше дослідження су-
часного стану банківського фінансування підпри-
ємств після останніх змін, які відбулися в серед-
овищі економіки.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Існує низка проблем, які 
й досі залишаються не вирішеними у сфері ма-
лого та середнього підприємництва. Недостатньо 
вивченими залишаються проблеми банківського 
фінансування, альтернативні джерела залучен-
ня коштів, а також шляхи розв’язання проблем 
кредитування малих та середніх підприємств 
в Україні.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є проаналізувати сучасний стан та умови креди-
тування малого та середнього бізнесу в Україні 
і обґрунтувати заходи щодо вирішення проблем 
у сфері його фінансування.

Виклад основного матеріалу. Малий та серед-
ній бізнес (МСБ) є рушійною силою економіки 
та основою середнього класу в усьому розвине-
ному світі. Діяльність малих та середніх підпри-
ємств забезпечує зайнятість населення, а також 
надходження податкових та інших платежів до 
бюджету. Він є потужним чинником в розвитку 
науково-технічного прогресу та формує здорове 
конкурентне середовище в галузях економіки.

У зв’язку з цим економіка розвинених країн 
базується на малому та середньому бізнесі. Зо-

крема, їхня частка у ВВП багатьох європейських 
країн перевищує 50% (Італія – 70%, Франція – 
52%), у Польщі 47% ВВП, а в Росії та Білорусії – 
22% і 23% відповідно. В Україні мале підпри-
ємництво перебуває лише на етапі становлення 
(15% ВВП) і потребує значної підтримки [1, с. 39].

За даними Державної служби статистики 
України, у структурі вітчизняного підприємни-
цтва за розміром підприємств станом на початок 
2017 року частка малих підприємств становила 
291 154 одиниць, тобто 95,5% від загальної кіль-
кості. Частка середніх та великих підприємств 
становила 4,4% (14 832 од.) і 0,1% (383 од.) відпо-
відно (рис. 1).

 

 Малі 95,5% 

Середні 4,4% Великі 0,1% 

Малі 291154 Середні 14832 Великі 383 
Рис. 1. Кількість підприємств за їхніми розмірами  

у відсотках до загальної кількості підприємств 
станом на 1 січня 2017 р.

Джерело: розроблено авторами за даними [2]

Одним із основних джерел фінансових ре-
сурсів для малого та середнього підприємництва 
є інвестиції в основний капітал (рис. 2).

У 2012-2016 рр. основним джерелом фінансу-
вання інвестицій в основний капітал, як завжди, 
залишаються власні кошти підприємств та орга-
нізацій, за рахунок яких здійснено більш як по-
ловину всіх капіталовкладень; 2016 р. їхня частка 
в загальному обсязі становила 69,4% і збільшила-
ся, порівняно з 2012 р., на 9,7% (табл. 1).

Другим джерелом фінансування МСБ є кре-
дити банків. За даними табл. 1, банки найбільше 
інвестували в основний капітал 2012 р. (17,1% від 
загального обсягу фінансування). Станом на 1 січ-
ня 2016 р. частка банківських кредитів становила 
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лише 7,1%, що на 0,2% менше порівняно з попе-
реднім роком і на 10% менше порівняно з 2012 р.
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Рис. 2. Джерела фінансування інвестицій  
в основний капітал

Джерело: розроблено авторами

Таблиця 1
Структура інвестицій в основний капітал МСБ 

за джерелами фінансування у 2012-2016 рр.,  
у % до загального обсягу

Джерело фінансування 2012 2013 2014 2015 2016
Кошти державного 
бюджету 5,8 2,5 0,7 2,4 2,3

Кошти місцевих бю-
джетів 3,1 2,8 2,6 5,0 7,1

Власні кошти підпри-
ємств та організацій 59,7 63,4 71,5 67,4 69,4

Кредити банків та інші 
позики 17,1 14,8 8,8 7,3 7,1

Кошти іноземних ін-
весторів 1,7 1,6 2,7 3,1 2,9

Кошти населення на 
будівництво власних 
квартир

1,3 2,4 2,6 3,1 2,1

Кошти населення на 
індивідуальне житлове 
будівництво

7,5 8,8 7,9 9,8 6,8

Інші джерела фінансу-
вання 3,8 3,7 3,2 2,8 2,3

Джерело: розроблено авторами за даними [2]

Проаналізувавши дані табл. 1, варто зазна-
чити, що в Україні малий та середній бізнес 
стикається із серйозною проблемою доступу до 
фінансово-кредитних ресурсів. Частка кредитів 
у капіталі МСБ становить близько 20% проти 60% 
у розвинених країнах. Переважно підприємства 
реінвестують у розвиток бізнесу власні прибутки 
та інвестиції засновників підприємств. Така си-
туація зумовлена високою вартістю кредиту. Мі-
німальний «пільговий» відсоток становить майже 
14% і пропонується лише одним банком, а серед-
ня вартість кредиту становить 20% [3].

Для надання коштів для фінансування (кре-
дитування) МСБ України існують програми, що 
дають змогу здешевити надання банками по-
зик – це програми фінансових установ у меж-
ах співпраці з різними іноземними фондами 
та структурами (Німецько-український Фонд, 
Фонд Western NIS, Європейський інвестиційний 
Фонд тощо). Вони дають змогу поетапно впрова-
дити в Україні нові види фінансової підтримки, 
а саме: часткову компенсацію процентних ставок 

за кредитами, які надаються під бізнес-проекти, 
компенсацію лізингових платежів; передбача-
ється розширення програми мікрокредитування, 
а також для розвитку відповідної інфраструк-
турної підтримки [4, с. 193]. Отже, за допомогою 
кредиту створюється найбільш гнучка форма за-
доволення тимчасових потреб підприємства в до-
даткових грошових коштах.

У номінації «Опора МСБ» рейтингу «Фінан-
совий оскар 2017» за версією журналу «Бізнес» 
до ТОП-10 кращих банків з кредитування ма-
лого і середнього бізнесу входять: УкрСиббанк, 
KredoBank, ProCredit Bank, ПУМБ, ПРАВЕКС-
БАНК, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Ощадбанк, При-
ватБанк, OTPbank.

В рейтингу найкращих умов кредитуван-
ня підприємств малого та середнього бізнесу на 
першому місці – УкрСиббанк. УкрСиббанк BNP 
Paribas Groupe є одним із найбільших іноземних 
банків України, який бере участь у програмі Ні-
мецько-українського Фонду по підтримці мало-
го і середнього бізнесу та реалізовує її, надаючи 
кредити під 13,9% річних терміном до 10 років. 
На другому місці – KredoBank 16,9%, терміном 
до 7 років та Укргазбанк – 17-18,4%, до 5 років. 
Серед вітчизняних банків найкращі умови про-
понує Укрексімбанк – 20% та Ощадбанк – 20,15% 
терміном до 5 років (табл. 2).

Таблиця 2
Рейтинг найкращих умов кредитування 

підприємств малого та середнього бізнесу 
банками в Україні

Банк Ставка, 
%

Разова 
комісія за 
видачу від 
суми кре-
диту, %

Термін Рей-
тинг

УкрСиб-
банк 13,9 1 До 10 ро-

ків +++

KredoBank 16,9 0,5 До 7 років ++
Укргазбанк 17,0-18,4 1 До 5 років ++
Укрексім-

банк 20 - До 5 років ++

Ощадбанк 20,15 0,2 До 5 років +
ПУМБ 21 0,1 До 7 років +

Південний 22 0,5 До 5 років -
ТАСкомбі-

нат 24 1 До 5 років -

БТА Банк 26 1 До 5 років -
Джерело: розроблено авторами за даними рейтингу бан-
ківських послуг «Bankchart» [5]

До основних послуг банків з обслуговування 
малих та середніх підприємств належать: овер-
драфтне кредитування; кредит на поповнення 
обігових коштів; кредит на придбання обладнан-
ня, спецтехніки; кредит на придбання комер-
ційної нерухомості; кредит на придбання тран-
спортних засобів; кредит під заставу депозиту; 
кредитна лінія на поповнення обігових котів; ава-
лювання векселів та інші.

Аналіз кредитної пропозиції різних банків 
України засвідчив значну варіацію процентних 
ставок на кредити – від 13,9% до 26%. Для ві-
тчизняного бізнесу такі кредити й досі залиша-
ються дорогими.
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В розвинених країнах, ці ставки суттєво від-

різняються і коливаються від 0,1% до 4% річних 
(Японія – 0,1%, США – 2,75%, Канада – 2%, Ве-
лика Британія – 2%). Це значно сприяє розвитку 
малих та середніх підприємств, створюючи по-
зитивний імідж країни та забезпечуючи ефек-
тивність ринкової економіки. Тому більшість 
політичних та економічних програм там відштов-
хуються від принципу «Think first small» («Спо-
чатку думай про малих») [6].

Перейнявши зарубіжний досвід зниження про-
центних ставок за кредитами, дало б можливість 
малому та середньому бізнесу в Україні вийти 
з тіні. Підприємства будуть зацікавлені в одер-
жанні дешевого кредиту і показуватимуть реаль-
ну фінансову звітність, яка суттєво впливає на 
позитивне рішення банку при наданні кредиту.

Варто зазначити, що політика кредитування 
малого бізнесу в Україні повинна бути складовою 
стратегії розвитку цього сектору та включати 
в себе державну підтримку МСБ на всіх стадіях 
життєвого циклу, сприяти обізнаності підприєм-
ців з можливостями фінансування з різноманіт-
них джерел, а також отримання консультаційної 
допомоги тощо [7].

Висновки і пропозиції. Поступове віднов-
лення економіки збільшує потреби МСБ у кре-

дитних коштах. Банки поступово зменшують 
вартість кредитів і намагаються не погіршувати 
нецінові умови кредитування. Проте відсоткові 
ставки залишаються достатньо високими, чим 
відлякують значну частину МСБ від залучення 
банківських кредитів.

Отже, для вирішення проблеми кредитування 
малого та середнього бізнесу в Україні важливу 
роль відіграють три сторони – держава, банків-
ський сектор та підприємства.

На державному рівні основним завданням ви-
ступає здешевлення банківських кредитів, шля-
хом регулювання ставок рефінансування і міні-
мізації вартості кредитів з боку Національного 
Банку України. Не менш важливим завданням 
є також розвиток в Україні альтернативних спо-
собів забезпечення кредитів, зокрема страхуван-
ня фінансових ризиків, заснування гарантійних 
фондів або надання державних гарантій.

На рівні банків необхідно більшу увагу приді-
ляти освоєнню та впровадженню нових кредитних 
технологій інноваційних проектів, розробці нових 
банківських продуктів для малих підприємств.

Підприємства в свою чергу повинні більше дові-
ряти банкам, показувати достовірну і правдиву ін-
формацію, щодо своєї діяльності, оскільки це впли-
ває на прийняття банком позитивного рішення.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье рассмотрено состояние малого и среднего бизнеса на данный период времени и проблемы, 
с которыми он сталкивается. Определено его значение в развитии отечественной экономики. Иссле-
дована роль банковского кредитования малого и среднего бизнеса в Украине. Предложены подходы 
относительно усовершенствования системы кредитования малых и средних предприятий.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, источники финансирования, банковское кредитование, ус-
ловия кредитования, процентная ставка кредитования.
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THE CURRENT STATE AND CONDITIONS OF LENDING 
TO SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN UKRAINE

Summary
The condition of small and medium business for the given period of time and the problems it faces is 
considered. It is importance in the development of native economics is fixed. The role of bank lending of 
small and medium business in Ukraine is investigated. The conditions of crediting this sector of economy 
by the banks of Ukraine are analyzed. The approaches of improving the system of lending of small and 
medium enterprises are proposed.
Keywords: small and medium businesses, sources of financing, bank lending, lending conditions, lending 
interest rate.


