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Постановка проблеми. Стабільне фінансуван-
ня підприємницької діяльності в період ринкової транс-
формації економіки завжди було однією з актуальних
проблем на шляху стійкого зростання економіки.
Підприємства малого бізнесу і у розвинутих країнах,
і в тих, що тільки розвиваються, завжди мали труд-
нощі з отриманням фінансової допомоги від банків і
фінансових установ. Фактично більшість підприємств
малого бізнесу починає свою діяльність без будь-якої
початкової підтримки. Підприємець, зазвичай, отри-
мує свою першу невелику частину фінансування, у
якій у нього існує потреба, зі своїх власних заощад-
жень або за рахунок заощаджень своєї сім’ї. Також
підприємства малого бізнесу схильні вважати, що без
отримання коштів від кредитних установ їх розвиток є
складним й не таким стрімким, як хотілося.

У процесі кредитування малі підприємства стика-
ються з проблемою надання банку забезпечення для
отримання коштів в необхідному обсязі. Тому виникає
потреба заміщення частини розміру забезпечення шля-
хом надання гарантій від третьої сторони. З огляду на
те, що кредитування малого підприємництва є ризико-
вим, фінансова спроможність банків опиняється під
значною загрозою, якщо не сформувати гарантій по-
вернення їхнього кредиту. Обидві сторони дуже потре-
бують формування надійної системи гарантування. Іно-
земний досвід переконливо свідчить, що дієвими еле-
ментами цієї системи зазвичай є гарантійні фонди (дер-
жавні, місцеві та інших форм власності), а також това-
риства взаємного кредитування. Ще однією системою
захисту від певного ризику є мікрострахування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання про можливість запровадження схем гаранту-
вання кредитів широко розглядається в публікаціях за-
рубіжних авторів, зокрема Д. Крук, Р. Джуччі, І. Пе-
липась у роботі «Гарантийные фонды для предприя-
тий малого и среднего бизнеса» [1] розглядають мож-
ливість створення гарантійних фондів для суб’єктів
малого та середнього бізнесу як інструменту, що спро-
щує їх доступ до фінансового капіталу. Ці питання та-
кож досліджуються в публікаціях вітчизняних авторів:
С. В. Усенко, С. Григор’єва, В.І. Ляшенка, Т.В. Світ-
личної. Зокрема, С. В. Усенко у статті «Гарантийный

фонд в системе финансового кредитования предпри-
нимательства» [2] зазначає, що гарантійні схеми роз-
ширюють можливість доступу до фінансових ресурсів,
перш за все для підприємств, що розпочинають свій
бізнес та мають високий темп розвитку; у публікації
С. Григор’єва «Принципи створення та функціонування
фондів кредитної гарантії»[3] запропоновано застосу-
вання фонду кредитних гарантій як організації, яка б
приймала на себе значну частину ризику в ході кре-
дитування; у роботі В. І. Ляшенка та Т. В. Світличної
«Кредитная инфраструктура малого бизнеса: ретрос-
пектива и перспектива» [4] розглянуто особливості
діяльності компаній взаємних гарантій та товариств
взаємного гарантування кредитів у країнах Європи, а
також пропонується поетапний підхід до формування
регіональної мережі спеціалізованих небанківських
фінансово-кредитних та кредитно-гарантійних закладів
з розвитку малого підприємництва.

Питання мікрострахування розглянуто в статті
російського автора Е.С. Гребенщикова «Микростра-
хование — не вполне обычное страхование и не толь-
ко для малоимущих» [5].

Однак необхідне детальніше вивчення ролі дер-
жави та її можливостей із забезпечення розширення
джерел фінансування підприємств малого бізнесу за
рахунок надання державних гарантій при отриманні
кредитів. У зв’язку з важливістю забезпечення дос-
тупу малих підприємств в Україні до необхідних об-
сягів фінансових ресурсів постає проблема продов-
ження пошуку та практичної реалізації нових ефек-
тивних шляхів вирішення проблем формування кре-
дитно-гарантійних та мікрострахових установ. Особ-
ливо це актуально в жорстких умовах світової фінан-
сової кризи, коли відбувається збільшення ризиків
при кредитуванні і внаслідок банки зовсім припиня-
ють кредитування.

Мета. Основною метою статті є узагальнення
світового досвіду підтримки кредитування малого
бізнесу, а також обґрунтування необхідності залу-
чення додаткових джерел фінансових ресурсів шля-
хом розробки схем гарантування кредитів та мікро-
страхування.

Виклад основного матеріалу. Формування рин-
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кової системи господарювання в Україні пов’язане із
зростанням підприємницької активності в усіх сферах
економіки. Одним із перспективних напрямів створен-
ня конкурентно-ринкового середовища є розвиток
малого бізнесу. Він значною мірою залежить від фінан-
сового забезпечення його діяльності. Звідси особли-
вого значення набуває кредитна підтримка малого
бізнесу вітчизняними банківськими установами. Ма-
лий бізнес в Україні досьогодні стикається з безліччю
проблем в процесі отримання банківського кредиту.
При цьому розвиток таких підприємств без кредитних
засобів не завжди можливий.

Відсутність у господарській системі стійкого
джерела фінансування, спрощеного доступу до нього
суб’єктів підприємницької діяльності для відтворення
капіталу зумовлює падіння конкурентоспроможності
підприємств, зниження обсягів виробництва товарів
та послуг, недостатнє використання нових технологій.

Банківське кредитування потенційно є найефектив-
нішим легальним джерелом ресурсів для малого бізне-
су, зазвичай кредитні кошти банків спрямовуються на
задоволення регулярних потреб малих підприємств та
довгострокові інвестиції. Кредитування являє собою
особливий процес, що складається з ряду етапів, кож-
ний з яких забезпечує вирішення певних завдань, а в
сукупності досягаються головні цілі [6].

У літературі виділяють такі основні причини,
чому підприємства малого бізнесу мають обмежений
доступ до фінансування: — кредитування малих
підприємств зазвичай вважають ризикованим в силу
мінливості обставин, з якою зіштовхуються підприєм-
ства малого бізнесу, їх уразливості до економічних
змін; — банки завжди мають упереджене ставлення й
віддають перевагу кредитуванню великих корпоратив-
них позичальників; — високі банківські адміністра-
тивні витрати під час кредитування невеликих пози-
чальників; — брак у малих підприємств відповідних
даних бухгалтерської звітності та іншої документації,
яку вимагають банки, а також цінних паперів або кре-
дитного забезпечення під позики [3, с. 2].

Чинниками, котрі обмежують можливості малих
підприємств отримати банківський кредит, є, з одного
боку, жорсткіші вимоги банків до малих підприємств
щодо надання гарантій повернення кредиту внаслідок
відсутності в останніх тривалої кредитної історії, підви-
щених виробничих ризиків, мобільності капіталу, а з
іншого боку, властива малим підприємствам специф-
ічна структура активів, у якій мінімальний внесок не-
рухомості, що могло б служити заставою повер-
нення кредиту. Крім того, банківський сектор більшою
мірою орієнтований  на обслуговування великих
підприємств, що істотно підвищує витрати кредиту-
вання малих підприємств і призводить до підвищення

ставок за кредитами. Для комерційних банків робота
з клієнтами, які отримують незначні кредити (здебіль-
шого це малі підприємства), є низькорентабельною.

Важливий бік справи — це забезпеченість кре-
диту. Сьогодні малі підприємства не в змозі виконати
заставні зобов’язання, тому що вони не мають дос-
татнього забезпечення, або застава, яка ними пропо-
нується, не досить ліквідна. Зрештою, і проценти за
кредити такі високі, що навіть за сприятливих еконо-
мічних умов повернути їх важко. Через неможливість
отримувати кредити офіційно малі підприємства кори-
стуються послугами «чорного» ринку кредитів. Ос-
кільки кредити видаються на певних умовах, то вони
часто бувають такими, що затягують «молоді» малі
підприємства в тенета тіньової економіки.

Отже, перед малими підприємствами постають такі
проблеми, пов’язані з банківським кредитуванням:

1) мале підприємство не може надати необхідно-
го забезпечення для отримання кредиту;

2) надто високі процентні ставки за кредитами;
3) оформлення документів на кредит складне або

забирає багато часу;
4) термін кредитування недостатній.
На відміну від України, у Європі кредитуванню

малого та середнього бізнесу міжнародні фінансові
інститути надають великого значення. Так, у ЄС діє
спеціальна програма, що передбачає розподіл фінансо-
вої допомоги, призначеної для кредитування малого
бізнесу, через Європейський банк реконструкції та роз-
витку (ЄБРР), інші європейські фінансові інституції.

У країнах Європи діє прийнята у 2000 році Євро-
пейська хартія для малих підприємств (European Charter
for Small Enterprises). Країни, що приєдналися до цьо-
го документа, розглядають малий та середній бізнес як
ключовий елемент інновацій і створення нових робо-
чих місць. Також країни зобов’язуються зосередити
свою увагу на таких напрямах: освіта та підготовка
кадрів; створення пільгових умов для швидкого запус-
ку бізнесу; забезпечення доступу малого й середнього
бізнесу до сучасної інформації та технологій; створен-
ня адекватної правової та податкової бази, що сприяє
розвитку малого й середнього бізнесу [7].

Майже 40 країн приєдналися до Хартії та висло-
вили свою відданість її принципам. Участь України в
процесі Хартії передбачається Указом Президента та
Резолюцією Кабінету Міністрів України, прийнятою в
липні місяці 2008 року. Уряд України повністю підтри-
мує принципи Хартії і вважає їх впровадження вкрай
необхідним для створення більш сприятливого середо-
вища для росту малих підприємств в Україні, аби вони
змогли повністю розкрити свій потенціал та зробити
гідний внесок в економічне зростання країни.

Одним із 10 принципів Хартії є «доступ до
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фінансів», у рамках якого обов’язковим є впровадження
схем гарантування кредитів малому підприємництву.

У світовій практиці для вирішення проблем ви-
сокого ризику кредитування підприємств малого бізне-
су та неможливості надання ними достатнього кре-
дитного забезпечення багато країн запровадили схе-
ми кредитної гарантії. Основною спільною рисою цих
схем є те, що ризик кредитування в них розподіляєть-
ся в узгоджених пропорціях між позикодавцем (бан-
ком або фінансовою установою) та гарантійною орга-
нізацією. Такі схеми гарантують компенсацію банкам
у випадку невиконання позичальниками їх зобов’язань
за виданими кредитами, таким чином зменшуючи ри-
зики кредиторів. Без таких гарантій кредити або не
видавалися взагалі, або видавалися в меншому об-
сязі, який необхідний для розвитку підприємств ма-
лого бізнесу.

Світовий досвід показує, що схеми гарантуван-
ня кредитів розробляються з метою збільшення над-
ходжень капіталу в реальний сектор економіки й особ-
ливо в розвиток малого підприємництва. Уряди країн,
що впровадили такі схеми, бачили в них дві основні
переваги. По-перше, це зменшує необхідність прямо-
го виділення бюджетних коштів на підтримку
підприємств малого бізнесу. По-друге, це сприяє роз-
витку навичок оцінки ризиків у кредиторів і позичаль-
ників, зміцненню довгострокових зв’язків між ними
й у подальшому поступово призводить до ситуації,
коли участь держави як гаранта стає необов’язковою.

Водночас є і негативні моменти в державних га-
рантіях. Насамперед, вважається, що вони можуть
зробити й кредиторів і позичальників менш уважни-
ми до оцінки ризику при розробці умов кредитного
договору, стимулювати надмірне звернення банків до
гарантійних фондів. Однак досвід показує, що ретель-
но розроблені схеми гарантування кредитів мінімізу-
ють проблеми такого роду.

З метою впровадження й ефективного функціо-
нування гарантійних схем міжнародними фінансови-
ми інститутами й окремими країнами розроблені спец-
іальні документи. У них рекомендовані правила відбо-
ру позичальників та даються рекомендації з макси-
мальних розмірів гарантій. Наприклад, для кожного
окремого кредиту максимальний розмір гарантії не
повинен перевищувати 50% від суми кредиту; макси-
мальний обсяг усіх виданих під гарантію кредитів не
повинен перевищувати загальний обсяг гарантійного
фонду більш ніж в 5 разів.

Це дозволяє мінімізувати неповернення кредитів
і відповідно збитки і приватних фінансових інститутів,
і державного гарантійного фонду. Рекомендується та-
кож стягувати окремо плату на покриття адміністра-
тивних витрат із забезпечення гарантійних схем. Пла-

та може мати форму або одноразового авансового
платежу в гарантійний фонд у розмірі 1 — 3 % від
загальної суми, на яку надається гарантія, або щомі-
сячного платежу, що розраховується залежно від за-
лишкової суми, на яку надана гарантія. Для мінімізації
ризиків гарантійний фонд повинен суворо дотриму-
ватися принципу диверсифікованості по галузях і ка-
тегоріях позичальників, а також не перевищувати вста-
новлених меж для розмірів окремих гарантій.

Механізм діяльності фонду у спрощеному виг-
ляді складається з таких етапів:

1. Підприємство звертається до банку, а для за-
безпечення кредиту пропонує певну заставу.

2. Банк розглядає заявку та приймає рішення про
те, що кредит може бути наданий тільки за умови на-
дання додаткового забезпечення або ж нестача забез-
печення буде покрита гарантійним фондом.

3. Підприємство звертається до гарантійного фон-
ду за наданням гарантії та передає документи, які
підтверджують намір банку надати кредит.

4. Гарантійний фонд розглядає заявку та прий-
має рішення про надання (або відмову) гарантії.

5. Підприємство проводить оплату гарантійному
фонду за надану гарантію.

6. Банк, гарантійний фонд та позичальник укла-
дають договір гарантії.

7. Банк та підприємство укладають кредитний
договір.

Схематично механізм діяльності фонду представ-
лено на рис.1

Додаткова необхідність впровадження схем га-
рантування кредитів зумовлена загальною економіч-
ною ситуацію, що склалася внаслідок світової фінан-
совій кризи, яка завдала найбільшої шкоди фінансовій
системі багатьох країн світу.

Для подолання наслідків кризи багато країн
уживають заходи для посилення державного впли-
ву на економіку. Зокрема приймаються антикризові
програми, що включають комплекс екстрених за-
ходів із забезпечення фінансової допомоги під-
приємствам малого бізнесу, які в основному зво-
дяться до трьох напрямків:

По-перше, підтримка рівня продажу й запобіган-
ня зменшення обігового капіталу підприємств секто-
ру малого бізнесу на основі надання експортних кре-
дитів і гарантійних зобов’язань, полегшення податко-
вого тягаря й надання відстрочки за податковими пла-
тежами, а також уживанням заходів щодо скорочення
строків платежів усіма партнерами ділових відносин і
забезпеченню безперервності грошових потоків.

По-друге, полегшення доступу підприємств ма-
лого бізнесу до фінансових ресурсів, своєчасне на-
дання обігових коштів, реструктуризація кредитної за-
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боргованості, розширення схем надання гарантій і
поліпшення умов погашення діючих кредитів.

По-третє, здійснення фінансової підтримки
підприємств малого бізнесу для забезпечення реалі-
зації й завершення чинних інвестиційних і інновацій-
них проектів, що мають високу комерційну приваб-
ливість з метою забезпечення можливості в найближ-
чому майбутньому здійснити вихід на ринок з новими
продуктами й послугами, які мають підвищений по-
пит. Така допомога здійснюється шляхом надання інве-
стиційних грантів, пільгових кредитів і вживанням за-
ходів щодо забезпечення прискореної амортизації ос-
новних засобів і цільовим фінансуванням науково-дос-
лідних й дослідно-конструкторських робіт.

Іншим джерелом додаткового фінансування ма-
лого підприємництва в країнах, що розвиваються, є
мікрострахування. Досвід розвитку мікрострахуван-
ня (м/с) узагальнювала й підготувала пропозиції з його
регулювання Міжнародна асоціація страхових наглядів
(МАСН або IAIS). Наприкінці 2006 р. Робоча група
МАСН з мікрострахування надрукувала доповідь, що
визначила критерії, параметри й особливості мікрост-
рахування як поняття й узагальнила підходи до мікро-
страхування в різних державах, передусім з погляду
органів регулювання. Доповідь базується на даних, от-
риманих у ході опитування представників наглядових
(регулятивних) організацій і об’єднань страховиків в
країнах — членах МАСН (Issues in Regulation and
Supervision of Microinsurance. Draft Issues paper.
November 2006). Представники 40 країн узяли участь
у цьому проекті. МАСН заявила про прагнення ство-
рити модель «режиму регулювання й нагляду», що
сприяє поширенню м/с і разом з ним — страхування
населення в цілому та підвищенню надійності й
стійкості усієї фінансової системи.

На думку експертів МАСН, мікрострахування
припускає:

— надання страхового захисту для домашніх
господарств з низьким рівнем доходу зі схожим ри-
зиковим профілем;

— страхування з низькими страховими сумами і
відповідно з невеликими виплатами;

— страхування з низькими страховими внесками.
Мікрострахування визначається також як захист

людей з невисокими прибутками від певних ризиків
та обмін на сплату скромної премії, пропорційної віро-
гідності й вартості застрахованого ризику.

Експерти МАСН дійшли висновку, що, хоча в
ряді стосунків мікрострахування представляє не що
інше, як «спрощене страхування», тут також можуть
знаходити застосування принципи пруденціального
нагляду, розкриття інформації для утримувачів полісів,
інвесторів і спонсорів, а від керівників мікрострахо-
вика вимагається не менший професіоналізм, ніж у
традиційних страхових компаніях.

Мікрострахування в останній період перебуває в
полі зору і національних урядів, і впливових багатос-
торонніх міжнародних організацій (Світовий банк,
Міжнародна організація праці, ОЕСР, за підтримки яких
був створений міжнародний Центр мікрострахування,
Всесвітня організація охорони здоров’я, організації
системи ООН). Відповідні дослідження проблем мікро-
страхування проводило Мюнхенське перестрахове то-
вариство. Практичний інтерес до цієї теми виявляли
найбільші страхові корпорації, банки розвитку й
сільгоспкредитування. Голландський страховий коо-
ператив Eureco, що займався раніше прямим страху-
ванням ризиків мікрострахування, останнім часом став
пропонувати й послуги з їх перестрахування у своїй
дочірній структурі Eureko Re [8].

Отже, міжнародний досвід показує, що гарантійні
фонди створюються за участі держави, місцевих
органів влади, банків, що кредитують малі підприєм-
ства. Основною ціллю їх діяльності є сприяння в от-
риманні малими підприємствами банківських кредитів
та іншого додаткового фінансування. Поряд з цим, у
зарубіжних країнах застосовується мікрострахування
як інструмент захисту дрібних підприємців з невисо-
кими доходами від ризиків неплатоспроможності. В
Україні для впровадження державної політики підтрим-

Рис. 1.  Механізм діяльності гарантійного фонду
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ки розвитку малого підприємництва необхідне вико-
ристання іноземного досвіду в запровадженні схем
гарантування кредитів та мікрострахування як додат-
кового джерела надходження капіталу в реальний сек-
тор економіки країни та страхового захисту від пев-
них ризиків.
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гарантійних установ для підтримки малого підприємниц-
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