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ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Україна є однією з тих держав, де розвиток малого та серед-
нього бізнесу знаходить, в стані розвитку. Тому для ефективного
розвитку малого та середнього бізнесу держава повинна забезпе-
чувати усі необхідні умови для подальшого зростання. Інвести-
ційне кредитування є одним із джерел фінансування розвитку та
повноцінного функціонування бізнесу. Кредитування забезпечує
підприємства необхідними коштами на розвиток своєї діяльності,
так як оборот у малому бізнесу невеликий і своїх коштів йому не
вистачає. Тому інвестиційне кредитування є необхідною умовою
повноцінного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.
Так як Україна молода розвиваюча країна, то для ефективного
розвитку інвестиційного кредитування в Україні її необхідно до-
слідити найкращий світовий досвід розвитку інвестиційного кре-
дитування малого та середнього бізнесу для подальшого вдоско-
налення та впровадження в економічну діяльність. Україні слід
звернути увагу на досвід нашого сусіда — Російської Федерації,
так як економічні умови розвитку наших економік є схожими і
досвід саме цієї країни можна впровадити в Україні.

Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності малих під-
приємств повинно проводиться шляхом розробки і реалізації
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державної та регіональних програм підтримки малого підприєм-
ництва, які базуються на наступних засадах:

— використання механізмів підтримки, які б сприяли форму-
ванню в секторі малого підприємництва конкурентного середо-
вища. Цей принцип може бути реалізований на основі застосу-
вання переважно непрямих методів фінансової підтримки;

— забезпечення рівних умов доступу малих підприємств до
джерел державної фінансової допомоги;

— обов’язкове повернення отриманої державної фінансової
допомоги малими підприємствами;

— формування в регіонах розвиненої інфраструктури фінансо-
вої підтримки малих підприємств: фондів підтримки підприєм-
ництва, лізингових центрів, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів,
створення в їх середовищі конкуренції;

— забезпечення цільового фінансування інноваційних проек-
тів малих підприємств;

— поєднання фінансування інвестиційних проектів за рахунок
бюджетних коштів та коштів суб’єктів господарювання.

З метою підвищення ефективності кредитування інвестиційної
діяльності суб’єктів малого підприємництва, фінансування повин-
но відповідати наступним вимогам: забезпечувати мультипліка-
тивний ефект розширення інвестиційної діяльності малих під-
приємств на основі залучення в сектор малого підприємництва
коштів суб’єктів господарювання; формувати в секторі малого
підприємництва конкурентне середовище; забезпечувати спро-
щений доступ суб’єктів малого підприємництва до джерел фінан-
сування.

До основних проблем інвестиційного кредитування в Україні
можна віднести зниження кредитоспроможного попиту потен-
ційних позичальників, високий ризик неповернення та зростання
обсягів проблемних кредитів у структурі кредитного портфеля
банків, зменшення довгострокової ресурсної бази банків, наяв-
ність у банків більш дохідних та менш ризикових сегментів роз-
міщення ресурсів, ніж підприємства реального сектору, незахи-
щеність прав банків-кредиторів. Розв’язавши дані проблеми
держава зможе забезпечити стабільний розвиток малого та сере-
днього бізнесу, розвиток інвестиційного кредитування в Україні,
покращити роботу банків у країні та забезпечити їм надійну ро-
боту у сфері кредитування українського бізнесу. Україна повинна
брати приклад з розвинених країн світу та забезпечити повноцін-
не зростання банківської сфери, привести її до загальносвітового
зразку. Адже якщо банкам буде довіряти суспільство, то вони
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зможуть забезпечити зростання своїх активів, які можна буде
вкладати на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.
Тому держава повинна забезпечити всі необхідні умови зростан-
ня та стабільного функціонування економіка країни.

Розширенню банківського кредитування малого і середнього
бізнесу може також сприяти активізація співпраці з міжнародни-
ми фінансовими організаціями, адже окрім довгострокових кре-
дитних ресурсів вони спроможні передати вітчизняним комер-
ційним банкам передовий досвід і сучасні технології кредиту-
вання малих підприємств, що сприяє зниженню величини видат-
ків і рівня ризиків банківських установ.

Не менш важливе значення для досягнення істотних позитив-
них зрушень в активізації банківського кредитування підпри-
ємств малого і середнього бізнесу слід вважати реалізацію низки
заходів законодавчо-нормативного характеру, спрямованих на
забезпечення належного правового врегулювання та впорядку-
вання відносин власності, заставних відносин, іпотеки, посилення
правової відповідальності позичальників за порушення умов кре-
дитування. Зміна правового поля в Україні, яке нині є переважно
на боці боржника, а не кредитора, є ключовим завданням у сис-
темі заходів і зниження загального рівня кредитних ризиків у бан-
ківському секторі, скорочення частки проблемної і безнадійної
заборгованості у кредитних портфелях банків.

З метою стимулювання залучення інвестиційних ресурсів ко-
мерційних банків у сектор малого підприємництва необхідно збіль-
шити рефінансування комерційних банків на суму наданих ними
позичок суб’єктам малого підприємництва.
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ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Відновлення економічного зростання є найважливішою зада-
чею для економіки України на сучасному етапі. І роль фінансово-
го ринку у цьому процесі є доволі значною. Причина цього
пов’язана з тим, що, як зазначає Л. Шинкарук, в Україні значна




