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Постановка проблеми. активізація та забезпечення дієздатності суб’єктів малого та середнього біз-
несу не можлива без створення належної інфраструктури їх підтримки. Виходячи з переліку проблем та 
перешкод їх функціонування, провідна роль, у цьому питанні відводиться фінансовокредитному забез-
печенню та простоті доступу до фінансування. Зважаючи на обставини сьогодення, близько 40% з до-
ступних джерел припадає на власний капітал, інша ж частина – 60% – на зовнішні джерела, які загалом 
представлені банківськими кредитними ресурсами [1]. Саме такі обставини і зумовлюють актуальність 
обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам кредитування малого та середнього біз-
несу в умовах фінансовоекономічної кризи та періоду відновлення економіки приділяє увагу чимало 
науковців та практиків, а саме: а. С. малишева, г. м. Карамишева, Ю. О. Клочко, І. І. Нескородєва,  
К. Руських та інші. Однак недостатність дослідження проблеми, чинників впливу на ринок кредитування 
бізнесу потребують подальшого дослідження.

Метою і завданнями дослідження є аналіз стану ринку банківського кредитування суб’єктів мало-
го та середнього бізнесу, визначення основних чинників кредитного середовища та розробка можливих 
шляхів їх вирішення.
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Виклад основного матеріалу. В Україні активне кредитування підприємницької діяльності почало
ся з 2000 року. Особливо активний розвиток кредитування простежувався у 2003 році – першій половині 
2008 року, коли на ринок масово почали виходити банки, які пропонували спеціальні програми. У цей 
період кредитування сегмента збільшилося у 8 разів, більше 30% суб’єктів користувалися кредитами чи 
кредитними лініями. такий динамічний розвиток банківського сектора зробив для бізнесу доступним 
широкий набір банківських продуктів, а доступ банків до дешевих фінансових ресурсів на світовому 
ринку дозволив надавати дешеві кредити у валюті під 1214%. У цей час сегмент кредитування малого та 
середнього бізнесу значно випереджав сегменти корпоративного та роздрібного кредитування, а в 2008 
році, під впливом кризи, він виріс практично так само, як корпоративне (+34,3%) та роздрібне кредиту
вання (+35,2%) [2, с. 106]. 

Поступово у 2008 році ринок почав перегріватися і накопичив значні ризики, оскільки банки були 
зацікавлені лише в нарощуванні кредитних портфелів малого та середнього бізнесу й захопленні ринку. 
Сприяло розширенню кредитування і низька частка простроченої заборгованості (35%) і незадоволення 
попиту у кредитах. Проте вже у ІІІ кварталі 2008 року внаслідок різкого падіння цін на світових сиро
винних ринках, обвалу експорту й валютних надходжень посилився тиск на національну валюту, яка, 
зрештою, девальвувала на 60%. Банківська система була на межі краху, багато банків взагалі припинили 
кредитування. За умов економічного спаду, зростання неплатежів за позиками, проблем із доступом до 
ліквідності, вони зосередилися на найбільшому сегменті – корпоративному кредитуванні, а споживче 
кредитування та кредитування малого бізнесу залишилися осторонь. 

І лише у 2011 році банківський портфель кредитів юридичним особам зріс на 14,9%, при цьому зрос
тання майже повністю відбулося за рахунок короткострокових і дорогих кредитів терміном до 1 року. 
таке пожвавлення на ринку зупинилося, коли наприкінці 2011 року девальваційний тиск на гривню зріс 
і НБУ застосував заходи жорсткої монетарної політики, щоб запобігти різкому знеціненню гривні, ви
сушуючи ліквідність банківської системи [3; 7].

Сьогодні банки відновлюють інтерес до кредитування цього бізнесу, а саме: «ПриватБанк», «Укрек
сімбанк», «Райффайзен Банк аваль», «ВтБ Банк», «ПУмБ», «альфабанк», «Укргазбанк», «Київська 
Русь», «Банку Кіпру», «Сбербанк Росії», «Фінанси та Кредит», «Креді агріколь Банку» [4, с. 128]. І хоча 
подані нижче дані не відображають реальні тенденції і динаміку кредитування бізнесу, оскільки відсутні 
офіційні статистичні дані, а НБУ демонструє дані про кредити за формою реєстрації підприємства, і тіль
ки з 2009 року, проте лише на основі цих даних можливо оцінити стан фінансовокредитної підтримки 
бізнесу банками. Викривлює ситуацію ще і те, що підприємці часто використовують споживчі кредити 
в комерційних цілях.

Період з кінця 2010 року можна вважати початком стабільного відновлення банківського сектора, 
адже зростання кредитних портфелів, поряд з позитивною динамікою доходів населення і корпоратив
них прибутків, побічно характеризує поліпшення кредитоспроможності позичальників і поступове від
новлення попиту на кредитні ресурси з боку економіки (рис. 1). 

Рис. 1. Динаміка портфеля кредитів, наданих банками юридичним особам 
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Зокрема, у порівнянні з показником грудня 2011 року у 2012 році розмір портфеля кредитів становив 
605,4 млрд грн, що на 29,7 млрд грн, або 5,2%, більше. Однак у період з листопада 2011 до лютого 2012 
року має місце незначне зменшення портфеля кредитування (0,3%). така обставина обґрунтована сезон-
ністю ведення бізнесу, яка не простежувалася в кризові роки.

У 2012 році великі банки починають збільшувати частку ринку, зробивши ставки на консультування 
позичальників та адаптацію до сегменту насамперед фізичних осіб – підприємців та мікробізнес, роз-
дрібних технологій за рахунок невеликих кредитів на базі скорингових систем [3; 8]. Водночас невеликі 
банки, навпаки, уповільнили зростання через зміни в продуктовій лінійці цього бізнесу. Вважаємо, що 
наступне зростання кредитного портфеля банків за рахунок нових продуктів не носититиме вибуховий 
характер, у зв’язку з чим останнім необхідно нарощувати запаси капіталу та збільшувати ліквідність.

Водночас таке зростання могло бути і більшим, якби не перехід позичальників у тінь та зміщення 
пріоритетів банків у сегмент великого бізнесу на тлі перебоїв з ліквідністю. аргументами цьому є те, що 
у 2 півріччі 2012 року на темпи зростання розміру кредитного портфеля чинив тиск дефіцит ліквідності 
та жорстка монетарна політика НБУ. Саме тому першим сегментом банківської діяльності, на який були 
зменшені ліміти, стало кредитування цього бізнесу. 

Однак, незважаючи на всі обставини, кризи ліквідності не відбулося, більшість банків отримали над-
лишок ресурсів, за які необхідно й надалі сплачувати досить високу ціну. Для покриття таких витрат 
їм необхідно отримувати додатковий дохід – саме такі обставини і є основними причинами активізації 
ринку кредитування клієнтів малого та середнього бізнесу [5]. 

У 2013 році при послабленні монетарної політики НБУ мало місце наростання хвилі пожвавлення 
банківського кредитування, при цьому посилений інтерес до кредитування проявили не лише великі уні-
версальні банки, а й менші, що дало їм можливість диверсифікувати кредитний портфель та підвищити 
рівень прибутковості. До низки причин, які посилили інтерес до кредитування цих суб’єктів, вважаємо 
за доцільне зарахувати короткотерміновість кредитування (оскільки більша частина залучених депозитів 
характеризуються коротко терміновістю, в наслідок чого банки втрачають можливість використовувати 
«довгі» гроші), а також розширення клієнтської бази та пропозиції банківських послуг.

Нині банки кредитують цей бізнес за такими напрямами, як надання кредитів на купівлю комерційних авто-
мобілів, комерційної нерухомості, обладнання, на поповнення оборотних засобів, мікрокредити (табл. 1) [6].

Таблиця 1
Динаміка банків, які здійснювали кредитування малого та середнього бізнесу за напрямами та розміри 

середніх ефективних ставок у 2010–2012 роках

Вид валюти
2010 рік 2011 рік 2012 рік

кіль-
кість 

банків

середня 
ефективна 

ставка

кількість 
банків

середня ефек-
тивна ставка

кількість 
банків

середня 
ефективна 

ставка
1 2 3 4 5 6 7

На купівлю комерційних автомобілів у:
– грн. 5 21,0 13 21,1 14 19,9

– іноземній валюті 3 13,7 7 13,0 7 14,4
На купівлю комерційної нерухомості у:

– грн. 4 20,0 9 23,0 6 24,7
– іноземній валюті 3 13,5 5 14,2 4 14,5

На купівлю комерційного обладнання у:
– грн. 4 21,5 12 24,0 11 24,2
– іноземній валюті 3 13,8 7 13,9 8 14,1

Мікрокредити у:
– грн. 9 20,0 9 23,8 11 29,2
– іноземній валюті 7 12,8 7 12,2 6 13,1

Кредити на поповнення оборотних засобів у:
– грн. 13 22,5 16 24,3 18 26,9
– іноземній валюті 8 16,7 10 14,7 15 14,5

аналізуючи подані дані в табл. 1, зазначимо, що в цілому з 2010 року простежується позитивна тен-
денція зростання чисельності банків, які кредитують цей бізнес як у національній, так і в іноземній 
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валюті,  при цьому має місце зростання середніх ефективних ставок. Зокрема, найбільшими темпами у 
2010–2012 роках зросло кредитування бізнесу на купівлю комерційних автомобілів: з 5 банків у 2010 році 
до 14 – у 2012 – у національній валюті, а в іноземній – з 3 до 7 банків. Цінова політика характеризува ла ся 
зро станням ставок як у гривнях (21,0 – 21,1%), так і в іноземній валюті, при рівні ставок 13,7% – 14,4%.

Банківські кредити на купівлю комерційної нерухомості у 2010 році у національній валюті надавало 4 
банки, а у 2012 році – 6. Щодо іноземної валюти, то в аналогічному періоді таке кредитування здійсню-
вало 3 банки та 4 банки – у 2012 році. Зазнала змін і середня ефективна ставка в гривні: на кінець 2012 
року вона становила 23,7%, що на 4,7% та на 3,7% більше, ніж у 2010–2011 роках відповідно. Ефективні 
процентні ставки в доларах СШа і євро за грудень місяць 2012 року підвищилися на 1% та на 0,5% до 
рівня 14,5% річних у порівнянні з 2010–2011 роками відповідно.

Кредити на придбання обладнання у національній валюті у 2010 році надавало 4 банки під 21,5%, 
а у 2012 році – 11 банків під 24,2% річних. Кредити на поповнення оборотних засобів у національній 
валюті у 2010 році надавало 13 банків, а у 2012 році – 18 під 22,5% – 26,9% річних відповідно. В іно-
земній валюті ці послуги здійснювало 8 банків у 2010 році та 15 – у 2012 році під 16,7% та 14,5% річних 
відповідно тощо. 

На ринку мікрокредитування малого та середнього бізнесу чисельність банків у 2010–2012 роках 
зросла з 9 до 11 – у національній валюті, а от у іноземній – зменшилася з 7 до 6 установ. При цьому рівень 
ставок наприкінці 2012 року показав приріст виключно в гривні: на 9,2% до 29,2% річних порівняно з 
2010 роком, тоді як за 2010–2012 рік приріст становив 5,4%. Щодо позик у доларах СШа і євро, то став-
ки у 2011 році зменшилися з 12,8% до 12,2%, а у 2012 році зросли на 0,9% [7]. 

Зазначимо, що за аналізований період часу значно знизилася частка кредитів на інвестиційні цілі 
щодо кредитів на поповнення оборотного капіталу. Сьогодні найбільш цікавими для банків є сфера по-
слуг, торгівля та легка промисловість, перспективними вважаються державні компанії, нафтогазовий 
сектор та електроенергетика. Своєю чергою, банки обмежують кредитування будівельної галузі, авто-
дилерів, девелоперів та проектів у будівництві. Найгірша ситуація склалася в сільськогосподарському 
секторі, адже кредитування здійснюють лише трип’ять банків [8, 61].

Враховуючи той факт, що банківська система все ще не відновилася після руйнації кризи, а акціонери 
постійно вимагають прибутку, банки сьогодні зосереджують увагу на кредитних продуктах з максималь-
ною прибутковістю, при цьому з мінімальним рівнем ризику. За таких умов кредитування може бути 
вигідним тільки високорентабельним підприємствам, яких серед представників малого та середнього 
бізнесу не так вже багато.

Висновки. На підставі наведених відомостей встановлено відновлення банківського сектора та про-
ходження пікової фази фінансовоекономічної кризи кінця 2008–2010 років. Починаючи з 2011 року, 
простежується відновлення ринку кредитування малого та середнього бізнесу, що викликано як загаль-
ним зниженням сукупних економічних ризиків, так і відновленням економіки після рецесії. На жаль, 
відновлення кредитування цих суб’єктів проходитиме повільніше, порівняно з іншими секторами. 

На нашу думку, базовими причинами слабких результатів кредитування є зниження прозорості по-
зичальників внаслідок жорстких умов щодо заставного забезпечення, необхідність створення підвище-
них резервів за кредитами малого та середнього бізнесу, у зв’язку з неповною звітністю представлення 
фінансових результатів їх діяльності, високий рівень процентних ставок, недосконалість кредитного за-
конодавства тощо. 

Вважаємо, що покращити таке становище можливо саме за умови збільшення обсягів кредитних ре-
сурсів банків, що повинно призвести до зростання пропозиції, зниження відсоткових ставок за кредита-
ми за рахунок зниження вартості їх залучення, а також і від ролі держави у підтримці бізнесу.
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