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Анотація 

Стаття присвячена дослідженню формування монетарної політики центрального банку для забез-
печення сталого розвитку економіки країни на прикладі України. Для дослідження даного процесу 
запропонований інституціональний підхід, який дозволяє враховувати особливості монетарної полі-
тики та загальноекономічної політики країни. 

Summary 
The article investigates the monetary policy formation of central bank of to ensure the sustainable 

development of the economy by the example of Ukraine. To study the monetary policy formation of the 
country was proposed institutional approach, which takes into account the peculiarities of monetary policy 
and general economic policy. 

УДК 311+336 

С. В. Лєонов, проректор, д-р екон. наук, професор 
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; 

С. Д. Богма, асистент кафедри банківської справи 
ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

У статті розглянуто основні показники соціально-економічного розвитку України протягом останніх років, досліджено 
поточний стан банківського кредитування суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні та його перспективи в аспекті 
забезпечення соціально-економічного розвитку країни. 

Ключові слова: кредитування, банківська система, соціально-економічний розвиток, малий та середній бізнес. 

Постановка проблеми.1Ситуація останніх 
років свідчить про зниження рівня соціально-
економічного розвитку в Україні, що підтвер-
джується зниженням доходів населення, зрос-
танням рівня безробіття, темпів інфляції, суттє-
вим зниженням темпів росту ВВП тощо. В аспек-
ті забезпечення соціально-економічного розвитку 
України важлива роль, починаючи з перших ро-
ків незалежності нашої держави, покладалася на 
банківську систему, яка повинна була спрямову-
вати заощадження населення в різні галузі еко-
номіки через кредитні канали. Недавня світова 
фінансова криза та надзвичайна ситуація на схо-
ді України суттєво погіршили виконання банка-
ми своєї функції щодо забезпечення кредитними 
ресурсами економіки України, що поставило під 
загрозу стабільне функціонування та розвиток 

                                                      
1© C. В. Лєонов, С. Д. Богма, 2014 

важливих для соціально-економічного розвитку 
держави як великих суб’єктів господарювання, 
так і суб’єктів малого та середнього бізнесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних та практичних питань 
кредитного забезпечення соціально-економіч-
ного розвитку України присвячені роботи таких 
зарубіжних та вітчизняних учених, як: А. Галь-
чинський, В. Геєць, А. Герасимчук, Б. Данили-
шин, О. Кириленко, І. Мовчан, Б. Райзберг та ін. 

Невирішені раніше частини проблеми. Не-
зважаючи на значну кількість робіт у напрямку 
дослідження основ кредитного забезпечення со-
ціально-економічного розвитку України, окремі 
питання залишаються неповністю розкритими. 
Зокрема, додаткових досліджень потребують 
сучасні проблеми та перспективи банківського 
кредитування основних галузей економіки Укра-
їни та їх підприємств. У той же час поряд 
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з широким дослідженням особливостей спожив-
чого банківського кредитування в аспекті забезпе-
чення соціальних потреб населення мало уваги 
приділяється дослідженню питань кредитування 
суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні, 
які на фоні системоутворюючих підприємств 
виступають головними драйверами в забезпе-
ченні соціально-економічного розвитку багатьох 
країн світу. 

Мета статті – дослідження поточного стану, 
проблем та перспектив кредитування суб’єктів 
малого та середнього бізнесу в аспекті забезпечен-
ня соціально-економічного розвитку України. 

Виклад основного матеріалу. Протягом 
останніх років можемо спостерігати в цілому 
сповільнення темпів соціально-економічного 
розвитку в Україні. В той же час офіційні макро-
економічні показники (рис. 1) не відображають 
суттєвого зниження соціально-економічного ро-
звитку в Україні, проте реальний стан справ, 
який характеризується набагато вищими темпа-
ми інфляції та високим рівнем безробіття, низь-
ким рівнем заробітної плати тощо, говорить про 
досить складну ситуацію в країні. 
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Рисунок 1 – Окремі показники соціально-економічного розвитку України  
за період 2008–2013 рр. [6]

У більшості країн світу все більше уваги при-
діляється суб’єктам малого та середнього бізне-
су як основним рушійним силам соціально-
економічного зростання. Зокрема, на їх підтрим-
ку та розвиток державою виділяються значні об-
сяги фінансування, а комерційні банки намага-
ються створити найбільш привабливі умови на-
дання послуг для таких клієнтів – знижені 
процентні ставки, менш жорсткі вимоги до за-
безпечення тощо. Проте такі заходи є характер-
ними у випадку стабільної макроекономічної та 
політичної ситуації в країні, про що в Україні 
зараз говорити неможливо. 

За оцінками експертів, малий та середній біз-
нес в Україні сьогодні займає близько 5–6 % 
ВВП, проте з урахуванням тіньової економіки 
можна стверджувати, що майже 30 % населення 
зайняте в цьому сегменті. Основним видом 
діяльності виступає торгівля, а також сфера пос-

луг. Раніше поширеним був будівельний малий  
бізнес, проте на сьогоднішній день він майже не 
функціонує [5]. 

Досліджуючи стан і перспективи кредитуван-
ня банками суб’єктів малого та середнього біз-
несу в Україні, на пильну увагу заслуговують 
наступні питання: 
 умови банків України щодо надання кредитів 

клієнтам малого та середнього бізнесу; 
 обсяги кредитування суб’єктів малого та се-

реднього бізнесу в Україні протягом останніх 
років; 

 основні проблеми, що виникають в процесі 
кредитування клієнтів; 

 перспективи банківського кредитування кліє-
нтів малого та середнього бізнесу та його 
вплив на майбутнє соціально-економічне зро-
стання в Україні. 
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На початку 2014 р. банки з метою скорочення 
відтоку ліквідності почали підвищувати процен-
тні ставки за депозитами – до 25–27 %. Така  
ситуація не могла не відобразитися на процент-
них ставках за кредитами, які також почали зро-
стати. Тому поряд із занадто жорсткими умова-
ми отримання клієнтами кредитів станом на се-
редину 2014 р. середні процентні ставки банків 
за кредитами на поповнення оборотних коштів 
складали 22,7–24,1 % річних, за овердрафтами – 
23–25 %, на розвиток бізнесу – 22,5–23,5 %. 

У той же час змінилася і кількість банків, 
які надавали програми кредитування клієнтам 

малого та середнього бізнесу. Так, минулого ро-
ку серед топ-25 банків за розміром кредитного 
портфеля малому та середньому бізнесу кредити 
на поповнення оборотних коштів надавав 
21 банк, у той час як у 2014 р. такі послуги пропо-
нували лише 10 банків. Кредити на розвиток бізне-
су у 2014 р. можна було отримати в 5 банках порі-
вняно з 12 банками у минулому році [1, 8]. 

У цілому реальна ситуація з кількістю банків-
кредиторів протягом 2011–2013 рр. представлена 
на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Динаміка кількості банків, які надавали кредити суб’єктам малого та середнього бізнесу 
протягом 2011–2013 рр. [3] 

Слід також відзначити, що поряд із скорочен-
ням кількості банків на ринку банківських пос-
луг з надання кредитів суб’єктам малого та сере-
днього бізнесу вимоги до отримання кредитних 
коштів значно підвищилися: 
 підприємство має працювати не менше двох 

років; 
 обсяги прибутків мають бути стабільними; 
 компанія повинна мати ідеальну кредитну 

історію; 
 як забезпечення від клієнтів вимагаються 

об’єкти нерухомості, ринкова вартість яких є 
у три рази більшою від тіла кредиту; 

 початковий внесок складає від 20 до 50 %; 
 період розгляду кредитної заявки банком 

складає не менше двох тижнів з вимогою на-
давати всі необхідні документи [1]. 
Незважаючи на підвищення процентних ста-

вок, саме кредити на поповнення оборотних  

коштів разом з овердрафтами у 2014 р. склали 
близько 95 % загального обсягу банківських 
кредитів малому та середньому бізнесу. При 
цьому кредити на основні засоби (авто, нерухо-
мість та обладнання) видавалися набагато мен-
ше, проте активно пропонувались банками спо-
чатку за завищеними процентними ставками, а 
потім вже за звичними для клієнтів ставками і 
тарифами протягом останніх п’яти років [3]. 

Зауважимо, що на фоні високих процентних 
ставок та жорстких умов для отримання кредиту 
банки відзначають небажання клієнтів малого та 
середнього бізнесу кредитуватися. Зокрема, се-
ред основних причин цього виділяють наступні: 
 нестабільна економічна та політична ситуація 

в країні; 
 девальвація національної грошової одиниці 

гривні майже на 60 %; 
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 втрата платоспроможності населення, низь-
кий рівень ділової активності в державі; 

 короткостроковість кредитування; 
 неготовність переважної більшості банків фі-

нансувати стартапи та ін. [1, 4]. 
Враховуючи поточні складнощі для кредиту-

вання суб’єктів малого та середнього бізнесу, 
держава реалізує ряд заходів, спрямованих на 
вирішення цих проблем. Так, нещодавно було 
підписано згоду між Кабінетом Міністрів Украї-
ни та Європейським інвестиційним банком про 
виділення 400 млн євро кредиту в межах інвес-
тиційного проекту “Основний кредит для малих 
та середніх підприємств і компаній з середнім 
рівнем капіталізації”. Кошти з цього проекту на-
дійдуть банкам, які далі будуть надавати їх підп-
риємствам – кінцевим позичальникам [2]. 

Порівнюючи ситуацію в Європі та Україні, 
слід відзначити, що невеликі підприємства скла-
дають основу європейської економіки. Близько 
99 % нефінансових компаній у Євросоюзі нале-
жать до малого та середнього бізнесу, тобто мають 
штат працівників до 250 осіб та річний оборот ме-
нше 50 млн євро. Вони створюють 58 % доданої 
вартості та займають 66 % робочих місць. Проте 
останнім часом обсяги кредитів невеликим підп-
риємствам у Європі скоротилися на 35 % 
(до 649 млрд євро) за період 2008–2013 рр. 

Оскільки підприємства малого та середнього 
бізнесу в Європі суттєво залежать від внутрі-
шнього попиту та банківських кредитів, то 
скорочення останніх поставило цих суб’єктів у 
скрутне становище. А тому можна говорити 
про сповільнення соціально-економічного зро-
стання і в країнах Євросоюзу поряд з ситуаці-
єю в Україні. 

Для вирішення проблем невеликих підпри-
ємств уряди окремих держав Європи та ЄС у ці-
лому пропонують різні ініціативи, які повинні їм 
допомогти. Так, здебільшого намагаються сти-
мулювати банки до примноження кредитування 
гарантіями або дешевим фінансуванням. Це де-
якою мірою допомагає банкам, проте реалізува-
ти всі кредитні програми їм не вдається. В той 
же час Європейський центральний банк планує 
додатково виділити таким банкам ще 400 млрд 
євро [7]. 

Дослідивши сучасний стан та умови кредиту-
вання суб’єктів малого та середнього бізнесу 
в Україні, сформулюємо його перспективи на 
майбутні роки: 
 кількість банків-кредиторів залишиться неве-

ликою; 
 скоріше за все, умови отримання невеликими 

компаніями кредитів від банків пом’як-
шуватись не будуть, за виключенням впрова-
дження державних ініціатив; 

 розпочинати новий вид бізнесу за рахунок 
кредитних ресурсів буде досить складним для 
підприємців; 

 банки будуть надавати перевагу короткостро-
ковому кредитуванню малого та середнього 
бізнесу, зважаючи на нестабільну та переваж-
но короткострокову ресурсну базу; 

 подальша діяльність підприємств малого та 
середнього бізнесу значною мірою залежати-
ме від макроекономічної ситуації та попиту 
з боку споживачів їх продукції тощо. 
Висновки. Таким чином, можемо стверджу-

вати, що сьогоднішній стан розвитку підпри-
ємств малого та середнього бізнесу в Україні 
засвідчує наявність значної кількості перепон на 
шляху їх діяльності. Така ситуація не дає їм мо-
жливості реалізувати ті функції, які виконують 
аналогічні суб’єкти в інших країнах світу, а саме 
забезпечення соціально-економічного зростання 
та добробуту населення. 

Подальша діяльність та роль суб’єктів малого 
і середнього бізнесу в забезпеченні соціально-
економічного розвитку України значною мірою 
залежатиме від вирішення ситуації, яка склалася 
на сході держави, а також від загальної економі-
чної ситуації. Стимулювання розвитку невели-
ких підприємств за рахунок державного фінан-
сування наразі в Україні є неможливим через 
інші витрати, які здійснює уряд. Одним із варіантів 
є спрямування певної суми коштів, отриманих від 
світової спільноти для проведення реформ в Укра-
їні, а також розробка системи стимулів для банків з 
метою нарощення ними обсягів кредитування та 
спрощення умов надання кредитів суб’єктам мало-
го та середнього бізнесу. 
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Summary 
The main indicators of social and economic development of Ukraine during the last years are observed in 

the article. The current state of bank lending of small and medium business and its perspectives in the aspect 
of social and economic development of the country are investigated. 

 

 


