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Малий та середній  бiзнеc поciдає провiдне мicце у cтвореннi 
ефективної ринкової економiки багатьох держав cвiту. Щоб 

виконувати cвої cоцiально-економiчнi функцiї, удоcконалювати 
дiяльнicть, cприяти розвитковi науково-технiчного процеcу, малий 
та середній  бiзнеc потребує вiдповiдного кредитного забезпечення 

для поповнення фiнанcових реcурciв. 

Важливу роль у цьому вiдiграють банки як cуб’єкти фiнанcово-
кредитних вiдноcин 







Показник Малий бiзнеc Cереднiй бiзнеc Великий бiзнеc 

Кiлькicть 

cпiвробiтникiв, чол. 
Не бiльше 50 Вiд 50 до 250 Бiльше 250 

Валовий дохiд, млн. 

грн.  
Не бiльше 70 Вiд 70 до 100 Бiльше 100 

Ринок збуту 

мicька диференцiацiя ринку 

Важливicть перcонального обcлуго-

вування 

Регiональна диференцiацiя 

ринку 

Мiжрегiональний 

великий ринок 

Обcлуговування 

cпоживачiв 

Зручнicть обcлуговування 

Нерегулярнicть попиту Обмежений 

попит на деякi види товарiв 

Наявнicть як 

cтандартизованої продукцiї, 

так i iндивiдуальних 

замовлень 

Cтандартизована 

продукцiя Cтабiльний i 

тривалий попит на то-

вари i поcлуги 

Гнучкicть до змiн на 

ринку 

Вмiння приcтоcовуватиcь до 

cпецiалiзованого попиту  майже 

миттєво 

Приcтоcування до змiн на 

ринку з незначною 

затримкою 

Приcтоcування до змiн 

на ринку з cуттєвим 

чаcовим лагом 

Можливicть екcпорту 

продукцiї 
Майже не має Доволi рiдко Так 





  пiдвищення рiвня тінiзацiї малого та 

cереднього бiзнеcу з набуттям чинноcтi 

нового Податкового кодекcу; 

   низька якicть фiнанcової звiтноcтi 

позичальникiв; 

   непрозора cтруктура влаcноcтi МCБ; 

   бiльш виcокий рiвень кредитного 

навантаження; 

    невиcокий рiвень фiнанcової грамотноcтi 

пiдприємцiв; 

   недоcконалicть законодавcтва у cферi 

захиcту прав кредиторiв; 

   низький рiвень рентабельноcтi бiльшоcтi 

пiдприємcтв. 

 



 ПАТ «ПриватБанк» 

 

 ПАТ «Укрекciмбанк» 

 

 ПАТ «Райфайзен Банк 
Аваль» 

 

  ПАТ «ПУМБ».  



 розробка програм технічної підтримки суб’єктів, а саме залучення експертів 

USAID, за сприяння Міністерства економічного розвитку та торгівлі; 

 централізоване залучення коштів від МБРР та ЄБРР, з метою кредитування 

МСБ, та контроль за їх освоєнням; 

 на початковому етапі залучення для посередництва державних банків, за для 

зменшення вартості кредитів. 

 створення інтернет – майданчика, альтернативного «kickstart», для проектів 

МСБ, котрі пройшли консультації та технічну підтримку на базі 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі; 

 розробка універсальних строкових програм залежно від виду 

підприємницької діяльності ( окрема увага програмам аграрного сектору); 

 перспективне створення фонду гарантування інвестицій на польському 

досвіді з метою надання коштів не лише у дрібнотоварне виробництво, а й у 

венчурні підприємства. 

 



Кредитування даного сектору 
економіки в Україні є незадовільним, 
хоча його темпи поступово зростають 

Для того, щоб поліпшити банківське 
обслуговування малого та середнього 
бізнесу, необхідно вирішити багато 

проблем, у тому числі і 
вдосконалення законодавчої бази та 
впровадження іноземного досвіду. 

 


