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Стрілець В. Ю. Зарубіжний досвід кредитування малого бізнесу
Метою статті є розробка науково-методичного підходу до дослідження світового досвіду кредитування малого підприємництва крізь призму 
актуальних для України перешкод доступу до боргового фінансування. У роботі узагальнено основні перешкоди, які стримують суб’єктів малого 
бізнесу щодо взяття кредитів. Проведено дослідження зарубіжного досвіду кредитного забезпечення розвитку малого бізнесу за критеріями 
оцінки з позицій визначення проблемних точок кредитування в Україні. Проаналізовано частку короткострокових кредитів у структурі кре-
дитного портфеля країн – членів ЄС. Визначено релевантність різних видів кредитних послуг у діяльності суб’єктів малого бізнесу країн ЄС-28. 
Здійснено порівняння показників індексу отримання кредиту в Україні та за кордоном у 2018 р. Науковою новизною статті є науково-методичний 
підхід до аналізу зарубіжного досвіду кредитування малого бізнесу з позицій визначення проблемних точок, що дозволив визначити особливості 
кредитного забезпечення зарубіжних країн (пріоритетність окремих видів кредитних послуг; строковість та тенденції змін у вартості креди-
тів; проблемні аспекти отримання боргового фінансування під заставу та ін.).
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Стрилец В. Ю. Зарубежный опыт кредитования малого бизнеса
Целью статьи является разработка научно-методического подхода 
к исследованию мирового опыта кредитования малого предпринима-
тельства сквозь призму актуальных для Украины препятствий досту-
па к долговому финансированию. В работе обобщены основные препят-
ствия, сдерживающие субъектов малого бизнеса от взятия кредитов. 
Проведено исследование зарубежного опыта кредитного обеспечения 
развития малого бизнеса по критериям оценки с позиций определения 
проблемных точек кредитования малого бизнеса в Украине. Проведен 
анализ доли краткосрочных кредитов в структуре кредитного порт-
феля стран – членов ЕС. Определена релевантность различных видов 
кредитных услуг в деятельности субъектов малого бизнеса стран 
ЕС-28. Проведено сравнение показателей индекса получения кредита  
в Украине и за рубежом в 2018 г. Научной новизной статьи является 
научно-методический подход к анализу зарубежного опыта кредитова-
ния малого бизнеса с позиций определения проблемных точек, который 
позволил определить особенности кредитного обеспечения зарубеж-
ных стран (приоритетность отдельных видов кредитных услуг; сроч-
ность и тенденции изменений в стоимости кредитов; проблемные 
аспекты получения долгового финансирования под залог и др.).
Ключевые слова: развитие малого бизнеса, кредитное обеспечение 
развития, малое предпринимательство, зарубежный опыт кредито-
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Strilets V. Yu. The Foreign Experience of Crediting the Small-Sized Business
The article is aimed at developing a scientific-methodical approach to re-
searching the global experience of crediting the small-sized business through 
the prism of the current obstacles for Ukraine in accessing the debt financing. 
The main obstacles constraining the small-sized business entities from taking 
credits are summarized in the publication. A research on the foreign experi-
ence of credit support of the small-sized business development is carried out 
according to the evaluation criteria from positions of definition of problem 
points of the small-sized business crediting in Ukraine. The share of short-
term credits in the structure of the credit portfolio of the EU Member States 
is analyzed. The relevance of various types of credit services in the activities 
of the small-sized business entities of the EU-28 countries is defined. A com-
parison of indices of the credit reception both in Ukraine and abroad in 2018 
is carried out. Scientific novelty of the article is the scientific-methodical ap-
proach to analyzing the foreign experience of crediting the small-sized busi-
ness from positions of problem points definition, which allowed to define fea-
tures of credit provision in foreign countries (priority of certain types of credit 
services; urgency and tendencies of changes in the cost of loans; problematic 
aspects of receiving debt financing on pledge, etc.).
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Проблема фінансування розвитку суб’єктів 
малого підприємництва (далі СМП) України 
є сталою проблемою сьогодення. З одного 

боку, умови залучення банківських кредитів, що на 
даний час залишаються основним джерелом зовніш-
нього фінансування для малого бізнесу, залишаються 
жорсткими, а процес кредитування проблемним, ви-

сокоризиковим і часозатратним. З іншого боку, нероз-
виненість ринку інвестицій у сферу малого бізнесу, 
відсутність інструментів та відповідної інституційної 
підтримки СМП створює велику залежність від тра-
диційного банківського кредитування. Поряд з цим, 
передовий досвід країн з високорозвиненим ринком 
капіталу та фінансовими послугами для СМП пока-
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зує важливість та пріоритетність кредитування серед 
інших альтернативних шляхів розвитку (кредити ко-
мерційних банків є джерелом зовнішнього фінансу-
вання 33% СМП у Європейському Союзі). Суб’єкти 
малого бізнесу зарубіжних країн більш впевнені у 
спілкуванні з банками про фінансування та отриман-
ня бажаних результатів (68%), ніж при спілкуванні з 
акціонерами та венчурними капіталістами (23%) [9]. 
Тому актуальним та вкрай необхідним є дослідження 
умов, переваг і законодавчого підґрунтя кредитуван-
ня в зарубіжних країнах з метою використання пози-
тивного досвіду в Україні.

Проблема кредитування малого бізнесу є об’єк-
том досліджень науковців протягом багатьох років, їй 
присвятили низку праць вітчизняні вчені: Біломіст-
ний О. [1], Калініченко Л., Мусіяка Л. [2], Панцир С., 
Когут А. [3], Пукало О. [4], Умєров Р. [6], Труш Є. [5]. 
Так, Умєров Р. Е. стверджує, що адаптування світової 
практики розвитку малого підприємництва до сучас-
них умов українського ринку є провідним завданням, 
оскільки від всебічної підтримки малого бізнесу за-
лежить докорінна ринкова трансформація економіки 
України та формування постіндустріального суспіль-
ства [6, с. 105]. Труш І. Є. наголошує на тому, що ство-
рення ефективної системи кредитування малого під-
приємництва – складне завдання, розв’язання якого 
потребує ретельного дослідження формування цього 
процесу у світовій практиці [5, с. 104].

Однак дослідження міжнародного досвіду кре-
дитування СМП є недостатньо ґрунтовни-
ми, а багато питань, пов’язаних з адаптацією 

міжнародного досвіду кредитування малого бізнесу в 
Україні, носять дискусійний характер. Так, Панцир С.  
і Когут А. акцентують на необхідності порівняння 
показників розвитку кредитування сектора мало-
го підприємництва з показниками країн, близьких 
до України за рівнем розвитку економіки, оскільки в 
більш розвинених країнах частка кредитів СМП у ВВП 
становить 13%, у той час як у країн, що розвивають-
ся (до них автори відносять і Україну) – лише 3% [3]. 
Біломістний О. М. наголошує на тому, що ефективна 
реалізація механізму кредитування малого бізнесу  
в зарубіжних країнах супроводжується безперечною 
підтримкою з боку держави, а в Україні з цим значні 
проблеми [1]. Водночас Пукало О. П. зазначає, що 
створення надійного інструментарію розвитку лежить 
у площині вивчення та залучення досвіду економічно 
розвинутих країн світу [4, c. 108]. Враховуючи важли-
вість сфери малого бізнесу в економіці України, необ-
хідним є розкриття такого важеля його розвитку, як 
створення сприятливих механізмів кредитування на 
основі зарубіжного досвіду.

Метою статті є розробка науково-методичного 
підходу до дослідження світового досвіду кредиту-
вання малого підприємництва крізь призму актуаль-
них для України перешкод у доступу до боргового 
фінансування.

Вивчення досвіду економічно розвинутих за-
рубіжних країн у сфері кредитної взаємодії  
з СМП набуває в умовах глобалізаційних про-

цесів для України ключового значення. 
Погоджуємося з думкою Труш Є. І., що вивчен-

ня зарубіжного досвіду необхідне не для копіюван-
ня й механічного перенесення його в наші умови,  
а лише з метою імплементації найкращих елементів  
і недопущення помилок, здійснених іншими держава-
ми [5, c. 104]. Особливий акцент необхідно ставити 
аспектах кредитування, які є проблемними в Україні. 
Так, Калініченко Л. Л. і Мусіяка Л. В. визначають такі 
аспекти, що стримують СМП щодо взяття кредиту: 
умови кредитування, у тому числі розмір процентної 
ставки; термін кредиту; оперативність прийняття рі-
шення про надання кредиту; надійність банку; дові-
рчі відносини з банком, особисті контакти [2, с. 326].  
Панцир С. і Когут А. наголошують на відсутності ін-
формації про попередній досвід взяття кредиту; ви-
соких відсоткових ставках, навіть «пільгових»; від-
сутності застави кредиту [3, с. 5]. Крім того, багато 
авторів дотримуються твердження про недостатній 
обсяг накопиченої статистики по кредитах, прева-
лювання банками взаємовідносин із суб’єктами ве-
ликого бізнесу порівняно з малим, що проявляється 
у більш вигідних кредитних умовах; переважання ко-
роткострокових кредитів у зв’язку з невеликим тер-
міном власного існування [4–6].

Систематизація вищезазначених перешкод  
у кредитних відносинах СМП дозволила обґрунту-
вати науково-методичний підхід до аналізу зарубіж-
ного досвіду кредитування малого бізнесу з позицій 
визначення проблемних точок кредитного забезпе-
чення (рис. 1).

Незважаючи на більш низькі ставки довгостро-
кових кредитів, переважання короткострокових кре-
дитів у кредитному портфелі СМП є характерним для 
сфери малого бізнесу України. Це пов’язано, перш за 
все, із небажанням банківських установ вступати  
в довготривалі відносини з СМП через короткий 
термін існування останніх та високий ризик банкрут-
ства. До таких кредитів належать позики з початко-
вим терміном погашення менше одного року, такі як 
овердрафти та кредитні лінії, що зазвичай викорис-
товуються для забезпечення оборотного капіталу, 
тоді як довгострокове фінансування часто викорис-
товується для інвестиційних цілей. 

Слід відзначити, що статистика кредитування 
в переважній більшості досліджуваних зарубіжних 
країн вказує на переважання довгострокових креди-
тів над короткостроковими (рис. 2).

Перехід до довгострокового кредитування під-
тверджується недавнім дослідженням, яке показує, 
що кредити з більш довгим строком погашення ста-
новили більшу частку портфелів банків після фінан-
сової кризи в більшості країн ЄС, а також у більшості 
країн Східної Європи [9].

http://www.business-inform.net


БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’201946

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	З
АК

О
РД

О
Н

Н
И

Й
 Д

О
СВ

ІД

www.business-inform.net

 

Зарубіжний досвід 
кредитного 

забезпечення 
розвитку 

малого бізнесу 
 

  

Велика вартість кредиту  

Жорсткі умови кредитування порівняно з великим бізнесом

Надання переваги короткостроковим видам кредитів  

Необхідність майна для застави кредиту  

Нормативно-правова неврегульованість створення бази
кредитних історій та іншої інформації, необхідної для отримання 
кредиту  

 Об’єкт 
дослідження:

Критерії оцінки з позицій визначення проблемних точок 
кредитування СМП в Україні

Рис. 1. Науково-методичний підхід до аналізу зарубіжного досвіду кредитування малого бізнесу з позицій 
визначення проблемних точок кредитного забезпечення

Джерело: авторська розробка.

40,14

21,20

36,20
35,78

54,69

21,89
18,46

20,52
24,27

38,94

64,69 67,11

22,8626,6027,7323,24

86,39

18,0322,7918,7924,82

42,61

17,87

90,00

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Середнє значення

по ЄС-28, %

Країна

Частка, %

Рис. 2. Частка короткострокових кредитів у структурі кредитного портфеля країн – членів ЄС у 2018 р., %
Джерело: складено за [8].

Водночас дослідження пріоритетних видів кре-
дитних послуг, якими користуються СМП зарубіж-
них країн, показали, що найбільш релевантні джерела 
їх зовнішнього фінансування включають кредитну 
лінію або овердрафт, лізинг та оренду, банківські кре-
дити та торговельні кредити (рис. 3).

Ставка відсотка є важливою перешкодою в за-
лученні кредитних ресурсів у діяльність СМП. Як 
слушно стверджує Пукало О. П., порівняльний аналіз 
ставки кредитування переконливо свідчить, що Укра-
їні необхідно робити кардинальні зміни в напрямку 
надання українському бізнесу якомога «дешевших» 
кредитів [4, c. 111]. При цьому статистичні дані по 
СМП зарубіжних країн показують, що майже поло-
вина МСП (45% у ЄС-28) не відчувають жодних об-
межень у доступі до кредитування, а ті, хто відчуває, 
найчастіше називають основною причиною високі 
процентні ставки фінансування (13%) [9]. Поряд з 
цим спостерігається позитивна динаміка до змен-
шення середньої процентної ставки, що стягується 
МСП (табл. 1). 

У країнах із середнім рівнем доходів процентні 
ставки залишаються відносно високими, досягаючи 
двозначних цифр у Бразилії, Колумбії та Казахстані. 
Середнє значення відсотків для всіх країн – учасниць 
дослідження скоротилося з 5,4% у 2012 р. до 3,6%  
у 2016 р., що свідчить про загальне зниження про-
центних ставок МСП [8]. Виняток становлять лише 
СМП Канади, Колумбії, Ізраїлю, Казахстану, Мексики 
та США. Така тенденція приводить до основного ви-
сновку, що в більшості досліджуваних країн доступ 
до фінансування стає менш проблематичним.

Незважаючи на ці позитивні зрушення, струк-
турні проблеми доступу до зовнішніх джерел 
фінансування зберігаються та є особливо 

актуальними для молодих фірм і стартапів, мікро-
підприємств. Досвід зарубіжних країн є тотожним із 
українською практикою завищення ставок відсотків 
для СМП порівняно із великим бізнесом (рис. 4). 

Загалом, розкид процентних ставок свідчить, 
що у 2017 р. великим компаніям пропонували кре-



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	З
АК

О
РД

О
Н

Н
И

Й
 Д

О
СВ

ІД

БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2019 47
www.business-inform.net

55
47

35

50

27
22

32

10
13

5

53
48

34

48

26
21

31

10 12
5

52
47

33

47

26
20

32

10 12
5

0

10

20

30

40

50

60

2016 р. 2017 р. 2018 р.

Релевантність, %

Джерела

Рис. 3. Релевантність різних видів кредитних послуг у діяльності СМП країн ЄС-28, %
Джерело: складено за [9].

Таблиця 1

Динаміка середніх відсоткових ставок кредитування СМП зарубіжних країн

Країна 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Зміна (+/–)
Вектор змін  

(– негативний,  
 – позитивний)

у 2016 р.  
порівняно  

з 2015 р.

у 2017 р.  
порівняно  

з 2016 р.

1 2 3 4 5 6 7

Австралія 6,18 5,58 5,29 –0,6 –0,29 

Австрія 2,27 2,02 1,92 –0,25 –0,1 

Бельгія 2,09 1,83 1,73 –0,26 –0,1 

Бразилія 26 37,1 33,5 11,1 –3,6 

Канада 5,1 5,1 5,3 0 0,2 

Чилі 10,33 9,29 9,25 –1,04 –0,04 

Китай 7,51 5,23 4,77 –2,28 –0,46 

Колумбія 13,54 14,69 16,87 1,15 2,18 

Чеська Республіка 3,76 2,7 2,5 –1,06 –0,2 

Данія 3,44 3 2,74 –0,44 –0,26 

Естонія 3,36 3,04 2,96 –0,32 –0,08 

Фінляндія 2,94 2,96 2,76 0,02 –0,2 

Франція 2,08 1,78 1,5 –0,3 –0,28 

Грузія 10,7 12,7 9,9 2 –2,8 

Греція 5,8 5,38 5,32 –0,42 –0,06 

Угорщина 5,1 4,7 4,2 –0,4 –0,5 

Ірландія 4,78 4,77 4,65 –0,01 –0,12 

Ізраїль 4,22 3,16 3,23 –1,06 0,07 

Італія 4,4 3,84 3,2 –0,56 –0,64 

Казахстан 11,48 12,95 14,01 1,47 1,06 
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1 2 3 4 5 6 7

Корея 4,41 3,74 3,58 –0,67 –0,16 

Латвія 4,7 4,5 4,4 –0,2 –0,1 

Люксембург 2,08 1,88 1,75 –0,2 –0,13 

Малайзія 7,12 7,53 7,22 0,41 –0,31 

Мексика 9,14 9,08 9,2 –0,06 0,12  

Нідерланди 4,1 4,4 3,7 0,3 –0,7 

Нова Зеландія 10,26 9,41 9,21 –0,85 –0,2 

Польща 3,52 3 2,86 –0,52 –0,14 

Португалія 5,97 4,6 3,83 –1,37 –0,77 

Сербія 7,25 6,12 5,01 –1,13 –1,11 

Словацька Республіка 3,8 3,4 3,1 –0,4 –0,3 

Словенія 5,75 4,4 3,57 –1,35 –0,83 

Іспанія 3,86 3,01 2,44 –0,85 –0,57 

Швеція 2,71 1,75 1,57 –0,96 –0,18 

Швейцарія 2,05 2,07 2,04 0,02 –0,03 

Об’єднане Королівство 3,43 3,33 3,22 –0,1 –0,11 

Сполучені Штати 3,03 2,95 3,02 –0,08 0,07 

Середнє значення 4,56 4,4 3,58 –0,16 –0,82 

Джерело: пораховано автором на основі даних [8].

Закінчення табл. 1
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Рис. 4. Структурна різниця між ставкою кредитування для суб’єктів великого та малого підприємництва  
у 2017 р., п. п.

Джерело: складено автором на основі даних [8].

дити за нижчими середніми відсотковими ставками, 
ніж СМП (виняток становить лише кредитування в 
Китаї).

Ще однією важливою проблемою, яка стримує 
СМП від отримання боргового фінансування, є умо-

ва обов’язковості застави. При цьому дана проблема 
є актуальною не тільки в Україні. Так, відповідно до 
звіту, в країнах ЄС-28 перешкодами для отримання 
кредиту, що пов’язані із процедурою оформлення за-
стави, є:
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 вимірювання їхньої належної вартості;
 недостатня корпоративна звітність;
 питання переоформлення;
 отримання ефективної безпеки для активу;
 відсутність та неліквідність вторинних ринків;
 високі трансакційні витрати;
 недостатнє розуміння банку [9].

Справедливим є твердження, що зростаючий 
інтерес банків зарубіжних країн до сектора 
малого бізнесу, що базується на наявності та 

глибині кредитних історій, відкриває перспективи 
отримання високих доходів від кредитування СМП. 
Поряд з цим, в Україні існують значні прогалини  
у формуванні кредитних реєстрів та нормативно-
правовому забезпеченні процесу застави майна для 
кредитування (табл. 2).

 нормативна урегульованість отримання кре-
диту суб’єктами малого підприємництва.

Загалом світові тенденції кредитування мало-
го бізнесу характеризуються не тільки сприятливіс-
тю банківських установ до фінансування СМП, а й 
значною підтримкою цього процесу з боку держави. 
Тому першочерговим завданням для України є адап-
тація досвіду державної підтримки банківського кре-
дитування сфери малого бізнесу.                  
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Таблиця 2

Порівняння показників індексу отримання кредиту в Україні та за кордоном у 2018 р.

Показник Україна
Європа  

та Центральна 
Азія

Країни з найкращою  
нормативною ефективністю

кількість 
країн

значення  
показника

Індекс міцності юридичних прав 8 7,2 5 12

Індекс глибини кредитної інформації 7 6,6 42 8

Покриття кредитного реєстру 0 25,3 4 100

Охоплення кредитного бюро 45,9 43,4 25 100

Джерело: складено за [7].

Тому досить доречною в цьому плані є пропози-
ція Панцир С., Когут А. щодо необхідності передба-
чити у законодавстві зобов’язання органів місцевого 
самоврядування опубліковувати на своїх Веб-сайтах 
та на спеціалізованому порталі дані про всі об’єкти та 
ресурси СМП, які можуть бути надані для посилення 
кредитоспроможності [3].

У цілому, застосування запропонованого авто-
ром науково-методичного підходу до аналізу осно-
вних аспектів світового досвіду кредитування малого 
бізнесу з позицій визначення проблемних точок до-
зволило визначити такі особливості кредитного за-
безпечення в зарубіжних країнах:
 пріоритетність кредитних ліній та овердраф-

ту серед інших видів кредитних послуг;
 перевага довгострокових кредитів над корот-

костроковими, що пов’язано з більш низьки-
ми ставками;

 позитивні тенденції до зниження середніх 
процентних ставок за кредити;

 завищення ставок відсотків по кредитах для 
СМП порівняно з великим бізнесом;

 існування проблем у процедурах отримання 
боргового фінансування під заставу;
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