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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.
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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…
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