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У статті досліджено сучасні тенденції в економічно розвинутих країнах щодо державної підтримки суб’єктів
малого бізнесу. Охарактеризовано діяльність державних інституцій щодо консультативної, інформаційної та
фінансової допомоги суб’єктам малого підприємництва. Розглянуто наявність пільгових кредитних програм
для малого бізнесу.
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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Світовий досвід демонструє: малий
бізнес є елементом ринкового господарства
та рушієм економічного розвитку. Цей сектор
економіки значною мірою визначає темпи
зростання, структурні, якісні, кількісні ознаки
і характеристики національного валового
продукту. Мале підприємництво вже десятиліттями демонструє позитивні показники
динаміки в економічно розвинутих країнах,
створюючи передумови для підвищення
рівня зайнятості, не зважаючи навіть на процеси автоматизації. Зокрема дані звіту Національної асоціації малого бізнесу (NSBA)
США свідчать, що 24 % роботодавців у сфері
малого бізнесу, не зважаючи на підвищення
рівня автоматизації в Сполучених Штатах,
потребують більшої кількості працівників,
більшість, – або 67 відсотків – потребують
незмінної в порівнянні з попередніми періодами кількості працівників та лише дев'ять
відсотків власників малого бізнесу очікують
скоротити штат працівників за рахунок автоматизації [1].
В Україні влада наразі не надає підтримки
суб’єктам малого бізнесу, а зазвичай оцінює
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мале підприємництво як злісного неплатника
податків і внесків на соціальне страхування та
намагається вивести у цьому сегменті тіньові
заробітні плати у легальну площину, підвищуючи рівень мінімальної заробітної плати.
Разом з тим, результати фінансової кризи
останніх років показали, що в Україні малі та
середні підприємства виявилися більш стійкими і стабільними в порівнянні з великими
підприємствами [2, с. 54–55].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання підтримки діяльності суб’єктів
малого бізнесу перебуває у сфері наукових досліджень ряду вітчизняних науковців,
зокрема серед останніх праць варто відзначити доробки таких науковців, як Донець О.Б.
[3], Колісніченко П.Т. [4], Тарасевич Н.В. [5],
Якушева О.В. [6] та ін.
Кризові явища в економіці України та необхідність пошуку шляхів стимулювання економічного зростання обумовлюють необхідність
дослідження передових методів підтримки
суб’єктів малого підприємництва в зарубіжних країнах.
Формулювання цілей статті (постановка
завдання). Метою статті є систематизація

527

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Tomniuk T.L. FOREIGN EXPERIENCE IN SMALL BUSINESS SUPPORT: LESSONS FOR UKRAINE
The article studies modern trends in economically developed countries on state support for small businesses.
The characteristics of the activity of state institutions on consultative, information, and financial assistance to small
business entities are given. The availability of preferential credit programs for small businesses is considered.
Keywords: small business, entrepreneurship, state support bodies for small business entities, loan.

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
та аналіз міжнародної практики державної
підтримки суб’єктів малого бізнесу та визначення доцільності її застосування в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. В сучасній термінології вирізняють
дефініції «малий», «середній» та «великий»
бізнес. Критерії щодо визначення в різних країнах відрізняються, проте за основу диференціації зазвичай беруть чисельність найманих
працівників, обсяг річного доходу та в окремих випадках має значення вид діяльності.
Окремі країни в межах існування малого бізнесу визначають і суб’єктів мікробізнесу. Так,
до суб’єктів малого бізнесу в США відносять
суб’єктів з чисельністю зайнятих до 500 осіб,
розміром активів до 5 млн. дол. США та річним прибутком до 2 млн. дол. США [7, с. 221],
в Німеччині – до 250 осіб та річним доходом до 50 млн. євро [8]. До малого бізнесу
в Японії відносять суб’єктів підприємництва
за критеріями, що варіюються залежно від
видів діяльності: в обробній промисловості,
транспорті чисельністю працівників менше
300 осіб та при наявному статутному капіталі до 1100 млн. ієн (близько 830 млн. євро);
для гуртової торгівлі – до 100 осіб та до
30 млн. ієн (близько 23 млн. євро) статутного
капіталу; для роздрібної торгівлі та послуг –
до 50 осіб та при статутному капіталі 10 млн.
ієн (~ 7,6 млн. євро) [7, с. 222].
У Господарському кодексі України, зокрема,
визначено поняття «суб’єкт малого підприємництва» та відокремлено ще й поняття «суб’єкт
мікропідприємництва». Так, суб’єктами мікропідприємництва є фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку
як фізичні особи – підприємці та юридичні
особи – суб’єкти господарювання будь-якої
організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої
діяльності не перевищує суму, еквівалентну
2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.
Суб’єктами малого підприємництва є фізичні
особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи – підприємці, та
юридичні особи – суб’єкти господарювання
будь-якої організаційно-правової форми та
форми власності, у яких середня кількість
працівників за звітний період (календарний
рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від
будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за
середньорічним курсом Національного банку
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України [9]. Отже, в групу малих і середніх
підприємств в економічно розвинених країнах
входять підприємства, які в Україні належать
до групи великих.
Розуміючи важливість малого бізнесу для
економіки, розвинуті країни всіляко сприяють
його якісному розвиткові, використовуючи різноманітні інструменти державної підтримки:
податкові пільги, юридичні та консультаційні
послуги, освітні програми, програми кредитної підтримки (пільгові кредити, кредитні
гарантії).
Чимало країн створили відомства, діяльність яких спрямована саме на підтримку
суб’єктів малого бізнесу. Так, в 1953 році Конгресом Сполучених Штатів Америки створено
Адміністрацію по справах малого бізнесу
(U.S. Small Business Administration – SBA),
яка і досі захищає інтереси суб’єктів малого
підприємництва на державному рівні. Серед
основних завдань діяльності Адміністрації
щодо суб’єктів малого бізнесу:
– технічна та інформаційна підтримка;
– допомога в отриманні кредитів, надання
кредитних гарантій;
– сприяння в отриманні державних замовлень та отриманні контрактів з великими підприємствами;
– безпосереднє субсидування та кредитування малого бізнесу за рахунок коштів власного бюджету [10].
Державним органом з регулювання здійснення діяльності підприємств малого бізнесу Японії є Управління малих підприємств,
що підпорядковане Міністерству зовнішньої
торгівлі і промисловості. Дане управління
контролює дотримання антимонопольного
законодавства, забезпечує державний захист
інтересів малого бізнесу Японії, обмежує
контроль власників, визначає відповідальність замовників, виконавців і субпідрядників
за неринкові договірні відносини [10].
Основним державним органом підтримки
малих підприємств в Китаї є спеціалізоване
агентство – Китайський центр по координації
і кооперації бізнесу. Основне завдання центру – створення необхідної інфраструктури
для технологічного співробітництва між національними та зарубіжними організаціями в
сфері підтримки підприємництва. З ініціативи
центру реалізується консультаційна та інформаційна підтримка малого бізнесу, організовуються торговельні ярмарки, виставки у сфері
розробки інноваційної продукції, проводяться
семінари, конференції з дослідження проблем малого бізнесу та реалізації програм.

Випуск # 16 / 2018
Ще одним важливим органом, що сприяє
розвитку малого та середнього бізнесу в Китаї,
є державна інформаційна служба CSMEO,
яка була створена у 2001 році (у рік вступу
Китаю у СТО). Ця служба займається наданням послуг з інформаційного консультування
населення та підприємців в питаннях діяльності малого і середнього бізнесу (МСП) через
свій Інтернет-сайт. Мережа CSMEO охоплює
всі регіони Китаю, що дає можливість інформувати населення про стан ринку праці, зміни
чинного законодавства, останні досягнення
у сфері науки і технологічних винаходів, про
розвиток і стан суб'єктів малого і середнього
бізнесу. Пріоритетом діяльності Управління
є створення умов для здійснення підприємствами МСП довгострокового експорту і виведення їх на міжнародну арену. З метою реалізації даних цілей Управління надає такі види
підтримки МСП: компенсація частини витрат
на проведення виставок (до 50%); Сертифікація по ISO; допомога в оформленні прав на
інтелектуальну власність (в тому числі компенсується до 50% витрат); інформаційна підтримка; торговий майданчик для МСП; підвищення якості продукції; підтримка при виході
на міжнародні ринки, в тому числі юридичні
консультації; проведення тренінгів для співробітників МСП. Крім того, у Китаї створена
система центрів підтримки МСП – близько
1800 таких центрів, з яких 800 є державними
організаціями та 1000 - комерційними. Центри підтримки МСП надають такі послуги:
проведення аудиту (на безоплатній основі);
навчання персоналу; юридична допомога;
технологічна підтримка [11].
Отже, головною функцією створених органів підтримки малого та середнього бізнесу
в економічно розвинутих країнах є навчання
ведення бізнесу, інформування та допомога,
в т.ч. щодо отримання пільгових кредитів.
В Україні організацій такої підтримки наразі
не існує. При цьому малий та середній бізнес
в частці ВВП країни займає всього 5%, тоді
як в деяких європейських країнах доходить до
половини [8].
Левову частку малі підприємства складають в таких країнах, як Німеччина, Японія,
Великобританія, США і Канада. За даними
німецького Міністерства економіки це 99,7%
всіх підприємств Німеччини. Вони не тільки
виробляють 57% доданої вартості, а й експортують свою продукцію на світові ринки.
Наприклад, в США на 10 тис. населення
припадає 312 малих підприємств, в Канаді –
937, в Україні – 98 [12; 13].

ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО
Традиційно в цих країнах у суб’єктів
малого бізнесу працюють більше половини
населення, а також вони дають близько 50%
доданої вартості. Додана вартість суб’єктів
малого бізнесу в Україні у 2016 році становила 16,7% [14]. В Україні за підсумками
2016 року суб’єктам малого бізнесу належить лише 24,6% реалізованої продукції
та 17,8% обсягів виробництва [15] (до прикладу, в Японії, де розміщені всесвітньо
відомі компанії і концерни по наукомісткому
виробництву автомобілів, техніки, інноваційної продукції близько 40% виробництва все ж
належить малому бізнесу [16, с. 147-148]), а
саме виробництво товарів і їх експорт робить
країни багатими. Більшість суб’єктів українського малого бізнесу – це самозайняті громадяни, які займаються торгівлею та надають
послуги. Для того, щоб організувати виробництво, потрібні дешеві кредити.
Питання кредитування суб’єктів малого
бізнесу в Україні наразі є особливо гострим.
Якщо суб’єктам малого бізнесу вдається
взяти кредит в банку, то вони платять кредити
під 15-30% річних. У багатьох країнах уряди
впроваджують державні програми, які дозволяють малому і середньому бізнесу брати кредити від 2% річних. Так, Німеччина запустила
200 програм підтримки малого та середнього
бізнесу під загальною назвою Mittelstand, які
передбачають виділення на кредитування
таких підприємств 15,5 млрд. євро щорічно
[17]. Для інвестиції в розвиток компанії (якщо
фірма існує не більше 3 років на німецькому ринку) є можливість отримати кредити
до 500 тис. євро від державного банку. При
цьому банком надається кредит до 90% суми
необхідних інвестицій. Погодження щодо
видачі кредиту здійснюється державним
банком, а тому у випадку нездатності виплатити кредит державний банк зобов'язаний
погасити кредитний борг тому банком, який
видав кредит. Завдяки такій державній гарантії багато приватних банків знижують вимоги
по видачі цього кредиту суб’єктам малого
бізнесу –початківцям. Кредит видається на
15 років. При цьому виплата кредиту починається через 7 років. Протягом перших 7 років
сплачуються виключно відсотки від суми кредиту [18].
У Британії для підтримки малого бізнесу
діє Схема забезпечення кредитів малим підприємствам, по якій малі підприємства з
доходом до 5,6 млн. фунтів можуть отримати
кредит 250 000 фунтів на термін до 5 років під
2% річних [12].
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Щоб отримати кредит, зазвичай у зазначених країнах необхідно лише надати бізнесплан і прогноз фінансових показників.
При відсутності належної державної підтримки в 2017 році українські суб’єкти МСБ
отримали можливість кредитування від іноземних банків. Так, в 2017 році Міністерство
фінансів залучило довгострокові кредитні
кошти у розмірі 400 млн. євро у Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на підтримку та розвиток малого та середнього підприємництва.
Відповідно до умов Угоди з ЄІБ Міністерство фінансів надає кредитні кошти відібраним банкам-учасникам для подальшого
фінансування ними українських підприємств.
Кредитні кошти спрямовуватимуться на
фінансування інвестицій та потреб малого
бізнесу в обіговому капіталі. Кредитування
розраховане на п’ять років із можливістю
дальшого подовження строку використання
кредитних ресурсів ЄІБ [19].
За умовами Програми підтримки МСБ
Німецький державний банк розвитку KfW
зобов’язався надати Україні 300 млн. грн.
на підтримку фінансування МСБ протягом
наступних 40 років. Програмою можуть скористатись дві категорії підприємств:
1. Малі підприємства з кількістю працівників до 50 осіб, річний дохід яких не перевищує
суму, еквівалентну 5 млн. євро.
2. Середні підприємства з кількістю працівників не більше 250 осіб та річним доходом
не вище 10 млн. євро в еквіваленті.
Згідно угоди чотири категорії галузей отримали пріоритет:
1) сільське, лісове та рибне господарство;
2) переробна промисловість;
3) тимчасове розміщення й організація
харчування;
4) постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря.
За умовами угоди МСП відтепер зможуть
отримати кредитні кошти під 15% річних
на: придбання і модернізацію обладнання;
придбання, будівництво або реконструкцію
приміщень; поповнення обігових коштів на
розширення виробництва [20].
Проте умови отримання кредитів є непростими та непрозорими, крім того ставки кредитних ресурсів є значно вищими, ніж у економічно розвинених країнах (до прикладу,
той самий KfW в Німеччині надає кредити
від 1 до 8% строком на 10-20 років з фіксованою процентною ставкою [8]). Отже, питання
зниження вартості та доступності кредит-
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них ресурсів для суб’єктів МСБ залишається
невирішеним і надалі. Зазначене обумовлює
відтік інвестиційних проектів у іноземні країни з привабливішими умовами кредитування
(наприклад, серед українського бізнесу поширена практика реєстрації в Польщі).
Головна передумова вирішення проблеми
полягає в забезпеченні макроекономічної
стабільності, що обумовить поступове підвищення платоспроможності підприємств, підвищення рівня заощаджень домогосподарств
в Україні та відновлення позитивної динаміки
фінансового ринку. Проте у період стагнації
економіки доцільно перейняти досвід ряду
країн, в яких уряд через державні фонди здійснював фінансування діяльності малого та
середнього бізнесу. Так, наприклад, в Ізраїлі
у 80-х роках минулого сторіччя через створення державних венчурних фондів здійснювалися інвестиції в різні стартапи; в Польщі
держбанк надає гарантії по кредитах малому
і середньому бізнесу (близько 60% від усієї
суми кредитів, які беруть клієнти), причому
максимальна сума такої гарантії становить до
1 мільйона євро, а вартість – перший рік безкоштовно, а другий – 0,5% [2, с. 56].
Висновки із цього дослідження. Малому
бізнесу належить значний сегмент ринкового
господарства економічно розвинутих країн
та важливе місце у розвитку національних
економік.
Результати проведення порівняння критеріїв віднесення суб’єктів бізнесу до «малих»
в деяких економічно розвинутих країнах та
Україні свідчать, що в групу малих і середніх підприємств в зарубіжних країнах входять підприємства, які в Україні належать до
групи великих.
Розуміючи важливість малого бізнесу для
економіки, уряди зарубіжних країн використовуючи різноманітні інструменти державної
підтримки: податкові пільги, юридичні та консультаційні послуги, освітні програми, програми кредитної підтримки (пільгові кредити,
кредитні гарантії).
Порівняння окремих показників діяльності
суб’єктів малого бізнесу в економічно розвинутих країнах та Україні (зокрема кількість
суб’єктів на 10 тис. населення, частка у створенні доданої вартості, обсязі реалізованої
продукції та виробництві) свідчить про низьку
економічну активність суб’єктів малого підприємництва в Україні, що певним чином обумовлено обмеженістю доступу до дешевих
кредитних ресурсів. При відсутності належної
державної підтримки в 2017 році українські
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суб’єкти малого та середнього бізнесу отримали можливість кредитування від іноземних
банків, проте умови отримання кредитів є
непростими та непрозорими, крім того ставки
кредитних ресурсів є значно вищими, ніж у
економічно розвинених країнах.

Таким чином, як засвідчує передовий досвід
зарубіжних країн, для поштовху активізації
малого підприємництва в Україні необхідне
впровадження державних програм, спрямованих на інформаційно-консультативну допомогу
та кредитну підтримку суб’єктів малого бізнесу.
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