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В умовах розвитку економіки через зростання потреби у поповненні обігових
коштів підприємств, оновленні та модернізації основних фондів, використанні новітніх
технологій і матеріалів, пошуку нових ринків збуту проблеми фінансування діяльності
суб’єктів господарювання набувають першочергового значення. Особливо актуальними ці
питання стають для суб’єктів малого бізнесу що обумовлено, в першу чергу, обмеженістю
власних джерел фінансування.
Щодо залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел у міжнародній практиці
поширені наступні види фінансування підприємств малого бізнесу: кредити банків,
міжнародних фондів та інших фінансових установ; пільгові державні кредити; цільове
бюджетне фінансування у рамках підтримки розвитку малого бізнесу; пряме і цільове
субсидування; використання боргових цінних паперів у веденні підприємницької
діяльності; лізинг; франчайзинг; страхування; факторинг тощо.
Проте, залучення суб’єктами малого підприємництва засобів фінансування
діяльності із зовнішніх джерел також обумовлене певними проблемами. Так, до основних
проблем, що уповільнюють розвиток кредитування малого бізнесу в Україні можна
віднести наступні: непрозорість діяльності суб’єктів малого бізнесу та недостатня
економічна та юридична грамотність їх керівництва; високі ризики неповернення кредитів
та відсутність застави; жорсткі умови отримання та висока вартість кредитів; великі строки
розгляду заявок тощо.
У системі державної фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва
найобтяжливішими для бюджету країни є пряме безповоротне фінансування окремих
суб'єктів малого підприємництва і пільгове оподаткування. Взагалі фінансування
підприємництва державою вважається неринковим методом стимулювання економічних
процесів, тому має бути лише побічним засобом на його розвиток. На жаль в Україні,
пряма фінансова допомога малим підприємствам практично відсутня через відсутність у
держави таких можливостей. [1]
Досить зручним методом фінансування є використання боргових цінних паперів у
веденні підприємницької діяльності, але це є мало поширеним способом проведення
розрахунків через недостатню обізнаність останніх у правилах їх застосування. Так, поряд
з підприємствами – юридичними особами підприємці мають право використовувати у
своїй діяльності такий борговий інструмент як вексель. Проте, використання векселів у
розрахунках не є поширеним серед вітчизняних підприємців [2].
У результаті проведеного аналізу, розв’язання проблем у сфері фінансування
діяльності суб’єктів малого підприємництва в Україні потребує розробки та реалізації
комплексу заходів, який, на нашу думку, має включати: регулювання ставок
рефінансування та мінімізації вартості банківських кредитів для малих підприємств;
розвиток альтернативних форм кредитування та способів забезпечення кредиту; створення
умов, що сприяють залученню іноземного капіталу у сферу малого бізнесу, що передбачає
створення і підтримку регіональних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, технопарків і т. д.;
формування мережі відповідних фінансово-кредитних установ, інвестиційних та
інноваційних фондів; підвищення інформованості суб'єктів малого бізнесу з приводу умов
економічної діяльності малих підприємств; створення державної кредитно-гарантійної
установи з метою стимулювання комерційних банків до кредитування малого бізнесу з
мінімальним фінансовим ризиком; сприяння процесу самоорганізації суб'єктів малого

підприємництва у розв'язанні своїх фінансово-кредитних проблем шляхом організації
установ взаємного фінансування та гарантування.
Таким чином, вирішення наявних проблем розвитку малого підприємництва в
Україні, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної
політики в галузі сприяння малому підприємництву.
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