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– створити всередині країни умови, при яких інвестори віддавали б перевагу 
вітчизняним проектам і компаніям, а не орієнтувалися на закордонні в пошуках 
стабільності.  
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Багато банкірів неодноразово казали, що один невеличкий мікрокредит 
(позика, що не перевищує 5-15 тисяч доларів) уже дає підприємству можливість 
створити хоча б одне робоче місце. Активне кредитування підприємств малого 
бізнесу сприяє найкращим чином поліпшує ситуацію на ринку праці. Саме ці види 
бізнесу, що в будь – якій цивілізованій країні становлять основу її валового 
виробництва (від 40 до 70% ВВП), в Україні почуваються аж надто недобре, і не 
лише протягом останніх двох воєнних років. Таке було фактично завжди. Проте 
активізація практично «мертвого» кредитування малого бізнесу не спостерігається 
вже протягом трьох років. Яким чином можна докорінно поліпшити ситуацію? 
Що для цього можуть зробити, власне, банки? 

На сьогодні фахівці виокремлюють і так званий мікробізнес, якому надають 
невеликі кредити на малі строки. Для одержання кредиту позичальник звертається 



Секція 1.  
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в банк із клопотанням, в якому зазначає цільове призначення кредиту, його суму, 
строк користування, включаючи конкретні строки погашення, форми забезпечення 
кредиту. Разом із заявкою на кредит позичальник надсилає в банк для розгляду 
пакет документів [1, с. 108]: 

– документи, що засвідчують право клієнта на отримання кредиту; 
– документи для визначення фінансового стану і кредитоспроможності 

позичальника; 
– форми зобов’язань щодо забезпечення кредиту. 
Достовірність оцінки кредитоспроможності впливає як на результат 

кредитної угоди, так і на ефективність кредитної діяльності банку, а отже важлива 
для самого позичальника, оскільки від неї залежить рішення про можливість 
отримання кредиту. 

Процес кредитного обслуговування включає контроль з боку банку за 
виконанням умов кредитного договору. Одним із найважливіших факторів є 
своєчасності сплати відсотків за користування коштами [2, с. 203]. 

Однак на сьогодні переважна більшість вітчизняних банкірів впевнена, що 
новий дієвий поштовх до масованого кредитування може надати лише держава. 
Як видно, в цьому випадку за останні дванадцять місяців нічого не змінилося. 

Тим не менш, і тоді, й наразі державні органи наголошують, що кредитувати 
під значно менші відсотки малий бізнес, ніж вони є на сьогодні (25-35% річних), 
можна [3]. Так, і в жовтні 2015, і в червні 2016 року керівники Нацбанку заявляли, 
що країна та її фінансова система поступово нарощують свої «м’язи» – 
поповнилися золотовалютні резерви, знижується облікова ставка регулятора – і 
передумов для надання дешевших позик у банків є чимало. 
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