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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Анотація. Розглянуто і проаналізовано основні способи, які впливають на джерела фінансування малих 

підприємств. Окреслено зміни, які необхідно внести для підвищення ефективності діяльності малого підпри-

ємництва в країні.
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Summary. Basic methods that influence on the sources of financing of small enterprises were considered and 

analysed. Changes that must be brought for the increase of efficiency of activity of small enterprise of the country were 

outlined.
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Постановка проблеми. Найбільш соціально 

важливою, перспективною, інноваційною і демо-

кратичною формою ведення бізнесу визначається 

мале підприємництво, що поєднує індивідуальні 

та суспільні економічні інтереси на основі вико-

ристання ринкових механізмів. Однак під впли-

вом різних чинників малий бізнес в Україні роз-

вивається повільно. Загальна його ефективність є 

низькою, оскільки для розвитку підприємницької 

діяльності потрібна всебічна допомога держави як 

у законодавчому, так і у фінансовому плані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

вчення наукових праць провідних спеціалістів і 

вчених з питань фінансових проблем та обґрунту-

вання джерел фінансування підприємств малого 

бізнесу знаходили своє відображення в роботах 

таких економістів, як М. Г. Лапуста [1], З. С. Вар-

налій [2], І. С. Кузнєцова [3], Н. Д. Кожевіна, 

Ю. Л. Старостін. На думку цих авторів, суттєвий 

вплив на темпи створення та ефективність діяль-

ності таких підприємств здійснюють розміри фі-

нансування.

Метою дослідження є вирішення питань фі-

нансування завдяки нетрадиційним джерелам 

інвестування. Ця тема є актуальна сьогодні, адже 

процеси, які супроводжують становлення підпри-

ємництва ще недостатньо досліджені й висвітлені 

в економічній літературі. Зараз в Україні склалася 

ситуація, коли основним джерелом фінансування 

підприємств малого бізнесу є власні кошти засно-

вників та сімейні позики. Цих коштів для початку 

ефективної діяльності, як правило, недостатньо.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умо-

вах особливої значущості набуває питання фі-

нансової підтримки підприємницької діяльності, 

без якої сьогодні неможливе нормальне функці-

онування жодної фірми. Одночасно нормальне 

фінансування можливе лише за умов змістовного 

та обґрунтованого плану діяльності підприємства, 

який, у свою чергу, є значною допомогою для по-

шуків і залучення інвесторів та кредиторів. Біль-

шість факторів, які на теперішній час гальмують 

розвиток підприємництва в Україні, пов’язані з 

фінансово-кредитною політикою держави [4].

Фінансово-кредитна політика держави в 

умовах кризової ситуації спрямована в основному 

на наповнення державного бюджету, отримання 

бюджетної сфери непрацездатного населення, 

забезпечення мінімальних умов для життєдіяль-

ності людини [5]. У такій ситуації держава не має 

можливості виділяти належні обсяги фінансу-

вання для підтримки підприємницьких структур, 

перекладаючи вирішення цих питань на недер-

жавні інституції, включаючи недержавні фон-

ди підтримки підприємництва, комерційні бан-

ки, кредитні спілки, іноземні інвестиції та інші 

структури, не забезпечуючи при цьому належних 

гарантій у тому, що інвестори зможуть повернути 

свої капітали у разі банкрутства підприємницьких 

структур або змін у чинному законодавстві не на 

користь інвесторів. У результаті недержавні інвес-

тори не зацікавлені в тому, щоб вкладати капітали 

в розвиток вітчизняного підприємництва. Нато-

мість більшість вітчизняних підприємців, отри-

мавши прибутки від виробничо-господарської 

діяльності в Україні, намагаються зберегти їх у 

зарубіжних банках, не довіряючи вітчизняним. 

Високий рівень тіньової економічної діяльності 

у сфері підприємництва сприяє розвитку неци-

вілізованих форм господарювання та відносин 

між суб’єктами економіки й негативно впливає 

на розвиток офіційно функціонуючих структур й 

суспільства в цілому.

Однією з найважливіших проблем малого 

бізнесу є проблема його фінансування. Одним 

із головних чинників, що уповільнюють процес 
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створення та введення в дію малих підприємств, 

є одержання позикових коштів. Малі підпри-

ємства банківськими та фінансовими установа-

ми розглядаються як група підвищеного ризику 

для фінансування, а високий ризик передбачає 

високі відсотки за користування кредитами та 

обов’язковість застави при одержання позичок. 

Проблема загострюється ще й недоступністю 

одержання пільгових кредитів та фінансовою 

та податковою політикою держави, що не дають 

можливості підприємствам малого бізнесу знайти 

те місце в ринкових перетвореннях України, на 

яке вони заслуговують.

Проблеми з фінансуванням малого бізне-

су виникають одразу ж, починаючи з моменту 

створення підприємства, далі у взаємодії із по-

стачальником сировини, матеріалів. Складності у 

постачанні викликаються обмеженістю внаслідок 

невеликих розмірів підприємства, можливості по-

шуку більш дешевих джерел постачання, через що 

може виникати повна залежність від них. Суттєву 

роль у становленні малого бізнесу в Україні має 

вирішення проблем фінансового забезпечення 

його діяльності. Фінансове забезпечення діяль-

ності підприємства може бути спрямоване на до-

сягнення однієї з двох основних цілей: самоокуп-

ність або самофінансування.

Самоокупність визначається відшкодуван-

ням поточним витрат підприємства за рахунок 

одержаних доходів. При вирішенні проблем са-

моокупності велике значення має регулювання 

поточних витрат на виробництво та реалізацію 

продукції. Жорсткий облік витрат та їх безпо-

середній зв’язок із політикою ціноутворення за-

ставляють підприємців додержуватися режиму 

економії. Тому, говорячи про підприємства мало-

го бізнесу, часто зазначають, що ці підприємства 

мають оптимальну чисельність працюючих на 

всіх рівнях, починаючи із безпосередніх виконав-

ців виробничого процесу й закінчуючи керівним 

складом, з мінімально можливими змінними ви-

тратами на випуск продукції. Це пов’язано з тим, 

що єдино можливий варіант зменшення ціни на 

продукцію в умовах малого бізнесу — це змен-

шення собівартості продукції за рахунок макси-

мального завантаження обладнання, економії 

трудових, сировинних та паливно-енергетичних 

ресурсів.

У випадку, коли метою діяльності підпри-

ємства є принцип самофінансування, який за 

умов ринкових перетворень, може забезпечува-

тися, знову ж таки, лише за рахунок фінансових 

можливостей підприємства, а не за рахунок цен-

тралізовано запланованих ресурсів, фінансова 

стратегія підприємства передбачає можливість 

накопичення фінансових ресурсів для здійснення 

розширеного відтворення виробництва. Самофі-

нансування може бути забезпечене лише завдяки 

високій нормі накопичення капіталу та дохідній 

діяльності.

Якщо самоокупність здійснюється за рахунок 

власних коштів, то суттєвою рисою самофінансу-

вання є те, що хоча б у майбутньому й передба-

чається значна віддача від вкладених коштів, як 

правило, власних вільних фінансових ресурсів 

для його здійснення в підприємства немає. Тому 

правильний вибір джерела фінансування може 

суттєво вплинути на підвищення ефективності ді-

яльності підприємства. У випадку непродуманого 

рішення це може призвести до невиправдано ви-

соких видатків та банкрутства.

Ефективне зростання підприємства може 

бути забезпечене за допомогою двох основних 

способів: внутрішнього та зовнішнього. Внутріш-

нє зростання забезпечується через розширення 

діючого виробництва шляхом поступового розви-

тку матеріально-технічної бази. У цьому випадку 

здійснюється поетапне фінансування. І в цьому 

разі вирішальну роль відіграє загальна сума при-

бутку та накопичена амортизація.

Фінансування малих підприємств внаслідок 

невеликого товарообігу не може в більшості ви-

падків відбуватись лише за рахунок власних ко-

штів. Хоча, як традиційне джерело, власні кошти 

на етапі сталих закріплених ринкових позицій 

будуть відігравати суттєву роль. Але за умов, що 

спричинені теперішнім економічним станови-

щем у країні, їх використання гальмується ще й 

додатковими обмежуючими чинниками, що но-

сять об’єктивний характер.

Основними ресурсами поповнення капіталу 

фірм із власних джерел можуть бути грошові ко-

шти, що вивільняються у процесі відтворення. До 

них відносяться: амортизаційний фонд; частка обі-

гового капіталу в грошовій формі, що вивільняєть-

ся в процесі реалізації продукції; грошові кошти, 

що з’являються в результаті розриву між одержан-

ням грошей від реалізації товарів і виплатою за-

робітної плати; прибуток у тій частині, що йде на 

оновлення та розширення виробництва. Таким чи-

ном, будь-який рух товарів при переході від одного 

власника до іншого призводить до зустрічного по-

току грошових коштів. Ці кошти можуть викорис-

товуватися підприємством для вирішення проблем 

поточного фінансування його діяльності.

Одним із основних власних джерел фінансу-

вання підприємств малого бізнесу має стати прибу-

ток. За своєю економічною сутністю прибуток бере 

участь у розподільчому процесі в 2-х напрямках:

— стимулюючий фактор підприємницької ді-

яльності та продуктивності праці;

— джерело фінансування розширеного від-

творення.

Але в Україні зараз прибуток як джерело фі-

нансування та відтворення виробничого потенці-

алу використовуватись не може. Основними при-
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чинами цього явища стало те, що високі податки 

на прибуток не дають змогу швидко накопичити 

необхідну суму грошей та інфляційні процеси, які 

продовжуються в Україні, швидко знецінюють 

навіть ті кошти, що накопичили підприємства.

Таким чином, основним джерелом внутріш-

нього фінансування діяльності підприємств мо-

гли б і повинні були стати амортизаційні нараху-

вання. Але амортизація, незважаючи на зусилля 

уряду України, не набула статусу вагомого чин-

ника при формуванні виробничого потенціалу 

підприємства. В умовах швидких темпів інфляції 

амортизація на реновацію як джерело навіть про-

стого відтворення основних фондів не спрацьо-

вує. Як бачимо, за таких економічних умов, що 

нині склались в Україні, накопичення власних 

коштів для реалізації стратегій розширення ви-

робництва підприємствами неможливе.

Зовнішнє зростання передбачає приєднання 

нових підприємств до вже діючих, тобто відбува-

ється одноразове фінансування в обрану додат-

кову сферу діяльності. Одноразове фінансування 

має сенс лише тоді, коли вкладені кошти в об’єкт 

фінансування будуть давати прибуток. У випад-

ку зовнішнього зростання доцільність вкладання 

коштів має бути економічно обґрунтованою та 

прискіпливо обрахованою. У цьому випадку звер-

тається увага на відношення капіталу до розміру 

обігу, обіг на одного працюючого, частку прибут-

ку, що акумулюється на цілі розширеного відтво-

рення. Але вирішальне значення при розширенні 

виробництва має розмір майбутнього прибутку 

на вкладений капітал. Зовнішніми джерелами фі-

нансування малих підприємств можуть бути ко-

мерційні банки, небанківські фінансові установи, 

приватні фірми, урядові й регіональні програми, 

продаж акцій, кошти родичів і друзів та ін.

Кожен вид зовнішнього фінансування під-

падає під одну з двох категорій: фінансування 

шляхом отримання позик, що вимагає майнового 

забезпечення позики і фінансування шляхом ви-

пуску акцій, що, як правило, не вимагає забезпе-

чення й дає інвестору право на частку власності. 

Банки висувають фірмам деякі вимоги: потребу-

ють гарантій у вигляді застави під кредит, призна-

чають проценти, вищі від базової ставки для вели-

ких корпорацій. Таким чином, банки в Україні не 

є джерелом кредитування підприємств і задоволь-

няють лише незначну частку діючих бізнесменів. 

В Україні фінансування малих підприємств за до-

помогою випуску акцій є поодиноким явищем. 

Це пов’язано з тим, що акціонерне товариство як 

організаційно-правова форма не є типовим для 

малих підприємств, а процес корпоратизації зна-

ходиться у зародковому стані.

Серед інших зовнішніх джерел фінансуван-

ня можна виділити кошти родичів і друзів, але це 

джерело за своїми розмірами і терміну є далеко 

не основним. Такі кошти використовуються для 

формування стартового капіталу або в екстраор-

динарних випадках функціонування бізнесу. Ще 

одним джерелом є багаті люди, тобто власники 

приватних фірм, але це явище для України є вкрай 

рідкісне.

Висновки. З огляду на те, що ринок традицій-

них фінансових посередників для малого бізнесу 

недоступний, виникає проблема нетрадиційних 

підходів регулювання процесу інвестування, тоб-

то використання таких форм фінансового регу-

лювання економічних процесів, які раніше не за-

стосовувались в Україні.

Особливо ж мають бути розроблені питання 

вдосконалення фінансово-кредитної політики. 

Загальний рівень оподаткування, кількість видів 

та база для нарахування податків повинні стати 

стабільними і стимулювати підприємницьку та 

інвестиційну діяльність.
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