УДК 330.101

Економічна теорія та історія економічної думки
Борутова Л.П.
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Самулинов А.П.
кандидат економічних наук, доцент,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Borutov Lyudmila, Samulinov Andriy
National Economic University named after Vadym Hetman

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ
ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF CREDITING OF SMALL BUSINESS AND
POSSIBILITY OF ITS USE IN UKRAINE
Однією з перешкод розвитку підприємництва в Україні є обмежений доступ малого
бізнесу до кредитів. Запровадження національних та регіональних програм фінансової
підтримки
суб’єктів
господарювання, які з
різних причин залишаються
недокредитованими, дасть змогу збільшити зайнятість, випуск готової продукції та
податкові надходження до бюджету. Такими формами підтримки, які добре себе
зарекомендували у багатьох країнах світу, є субсидії (гранти) з бюджетів та гарантії за
кредитами підприємцям. Для реалізації таких програм держава може використовувати
наявні фінансові установи, у тому числі державні банки. Міжнародний досвід
функціонування державних програм гарантій за кредитами малому бізнесу демонструє
значний позитивний ефект для економіки.
Ключові слова: підприємництво, бізнес, гарантії, кредитування, державна політика,
банки.
Одним из препятствий развития предпринимательства в Украине является
ограничение доступа малого бизнеса к кредитам. Введение национальных и региональных
программ финансовой поддержки субъектов хозяйствования, которые по разным
причинам остаются недокредитоваными, позволит увеличить занятость, выпуск готовой
продукции и налоговые поступления в бюджет. Такими формами поддержки, которые
хорошо себя зарекомендовали во многих странах мира, являются субсидии (гранты) из
бюджетов и гарантии по кредитам предпринимателям. Для реализации таких программ
государство может использовать имеющиеся финансовые учреждения, в том числе
государственные банки. Международный опыт функционирования государственных
программ гарантий по кредитам малому бизнесу демонстрирует значительный
положительный эффект для экономики.
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The article is devoted to the study of the categorical apparatus in the field of providing the
quality of training and development of the enterprise’s personnel. The terminology used to
denote the development of human resources in the enterprise is researched – vocational training,
professional development, increasing of qualification, etc. It is revealed that the categorical
apparatus in Ukrainian scientific research and official documents differs from that which is
commonly used at the international level. The expediency of using the concept of “learning and
development” to denote the qualitative transformation of the human resources of an enterprise
has been substantiated. The correlation and special features of the concepts “personnel training”
and “personnel development” are investigated. The advantages and risks of investing in the
training and development of the company's personnel for all stakeholders: employees of the

enterprise, owners of the enterprise, region, country and the world economy as a whole are
revealed. Identified specific trends in the financing of training and development programs these
trends reveal the dependence of the training budget on the size of the enterprise. The notion of
the quality of training and development of the enterprise’s personnel is defined. The process of
providing the quality of training and development of the enterprise’s personnel is reviewed from
the point of view of basic quality management postulates. Focusing on the characteristics of the
quality of services, the main parameters of the quality of training and development of
enterprise’s personnel are defined. The principles of quality management in the field of training
and development are researched.
Keywords: entrepreneurship, business, guarantees, lending, statepolicy, banks.
Постановка проблеми. Пожвавлення національної економіки значною мірою
залежить від розвитку малого підприємництва, яке виробляє левову частину валового
продукту та доданої вартості в розвинутих кранах світу…
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні вчені досліджують
проблематику фінансової підтримки малого бізнесу. Зокрема, слід відзначити праці О.Ю.
Апостолюк [2], З.С. Варналія [3], С.Г. Дриги [5]…
Мета статті полягає в аналізі міжнародного досвіду кредитування малого бізнесу та
у визначенні найбільш прийнятних для української економіки напрямів фінансової
підтримки малому бізнесу…
Виклад основного матеріалу. Малий бізнес визначається в Україні за критеріями,
які сформульовані в Цивільному кодексі…
Висновки. Держава в усіх розвинутих країнах світу прагне допомагати малому
бізнесу в розвитку, оскільки він не тільки швидко створює додаткові робочі місця та
робить суттєвий внесок у валовий внутрішній продукт, а й персоніфікує підприємництво
як ознаку ринкової економіки, бере участь у відтворенні середнього прошарку
суспільства і, таким чином, сприяє його стабільності…
Список літератури:
1.
Варналій З.С. Фінансові інститути підтримки конкурентоспроможності
економіки України. Національна безпека і оборона. 2016. № 1–2. С. 40–49.
References:
1.
Varnalii Z.S. (2016). Finansovi instytuty pidtrymky konkurentospromozhnosti
ekonomiky Ukrainy [Financial Institutes of Competitiveness Support the economy of Ukraine].
Natsionalna bezpeka i oborona, № 1–2, pp. 40–49.

Borutov Lyudmila, Samulinov Andriy
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF CREDITING OF SMALL BUSINESS AND
POSSIBILITY OF ITS USE IN UKRAINE
The purpose of the article is to improve the system of mortgage crediting of residential real
estate in Ukraine. Mortgage lending appeared in Ukraine in the early XVII century, today the
actual problem is a small percentage of the banking book long-term mortgage loans, because
banks, on the one hand, tend to rotate without the risk of short-term funds, another potential
borrower of these loans, unfortunately, is not creditworthy. However, despite the risks, this
banking product is a significant factor in the redistribution and accumulation of funds, the
transformation of private savings into investment resources, the problem of housing, but also
contributes to the stabilization of the economy in the country as a whole. Functioning and the
distribution of mortgage capital, the possible financial risks, the interaction of the mortgage
market by the financial, investment and monetary Affairs, leads to a certain complexity of the
mechanism of functioning of the mortgage market of Ukraine in general. The relevance of this
topic not only in the development of the housing market, but also the feasibility studies for the
development of this issue. We present an analysis of the institutional environment of mortgage
lending residential real estate, which gave an opportunity to identify and define the environment
of modern residential real estate market, its relationship with other markets. We present the
analysis of the institutional environment of mortgage lending residential real estate which
provided the opportunity to identify and define the environment of modern residential real estate
market, its relationship with other markets.
Methodology. The survey is based on institutional structure of the mortgage market that has
evolved independently of other structures, independently within country under the influence of
specific socio-economic environment and economic policy.
Results of the survey showed that mortgage lending can be providing the borrower with some
free services, such as: long-term deposit on favorable terms, notary services, insurance, discounts
on bank services, providing services to the bank and the developer, given appropriate training of
the borrower and so forth.
Practical implications. As practice shows, most need mortgage loans young and wealthy
clients. With this purpose, you need also to diversify the types of loans. Young people without
significant income, applying for social housing, while the wealthy – for luxury housing and
placing home in a prestigious area of the city.
Value/originality. The inclusion of the strategic map to the stages of formation of innovative
strategy will increase the efficiency of the financial support of innovation activity, as the
management of the enterprise will work out a plan of action under different conditions of the
course of innovation activity. In addition, an innovative strategy, especially in terms of financial
support for innovation, must be integrated into a system of Balanced Scorecard of the enterprise.

