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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Кредитний інструментарій 

стимулювання національних експортерів залишається одним із вагомих і дієвих 

в арсеналі економічної політики багатьох країн – як розвинених, так і тих, що 

розвиваються.  

Дотепер однією з найгостріших проблем для експортерів в Україні 

залишається обмеженість у доступі до кредитних ресурсів. В умовах нинішніх 

глобальних змін, які характеризуються дедалі виразнішим тиском 

протекціонізму і розгортанням торговельних війн, проблема стимулювання 

національних експортерів, зокрема із сегмента малого і середнього бізнесу 

(МСБ), набуває особливої ваги.  

Вивченням питань, пов’язаних зі специфікою кредитної підтримки 

експортерів, займались Н. Савчук, О. Шаров, Б. Соболєв, К. Ануфрієва, 

О. Береславська, С. Урванцева, О. Ляхова, І. Бураковський, О. Крініцин, 

А. Бутін, Е. Томас, Д. Смолрідж та ін. Дослідження інструментів кредитування 

малого та середнього бізнесу знайшли відображення у працях Р. Альвареза, 

Н. Мацелюх, Ю. Жежерун, Н. Тарасевич, С. Роговського, В. Андрійчука, 

Г. Кулєшової та ін. Питанням інституційних засад кредитування експорту, 

зокрема ролі інститутів розвитку, приділяли увагу А. Даниленко, А. Дробязко, 

В. Гаркавенко, Ю. Кіндзерський, О. Саліхова, М. Савлук, Н. Шелудько та ін. 

Світовий досвід використання кредитних інструментів у сфері підтримки 

національних експортерів висвітлений у працях Й. Ван Бісерброка, 

П. Топоровскі, Б. Хукмана, А. Шмінке, Л. Диби, О. Власюка, Д. Покришки, 

О. Школенка, В. Шемаєва, Т. Циганкової, Д. Сирцова, Ю. Косенюка, 

І. Тивончука та ін. 

Попри значний доробок зарубіжних та вітчизняних науковців у питаннях 

кредитування експортної діяльності, поглибленого дослідження потребують 

пріоритети та механізми використання кредитного інструментарію для 

стимулювання експортної діяльності суб’єктів МСБ в Україні, що обумовило 

вибір теми дисертаційної роботи, визначило її мету і завдання, структуру та 

зміст.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відділі грошово-кредитних відносин ДУ 

«Інститут економіки та прогнозування НАН України» в межах теми 

«Інституційні детермінанти модернізації фінансового сектора економіки 

України» (№ держреєстрації 0116U000070). Особистий внесок дисертанта 

полягає у визначенні особливостей використання кредитного інструментарію 

при підтримці експортерів – суб’єктів МСБ та обґрунтуванні необхідності 

перенесення центрів фінансової підтримки на регіональний рівень з метою 

забезпечення максимальної доступності кредитних ресурсів для кінцевих 

позичальників. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є поглиблення 

теоретичних засад використання кредитного інструментарію для підтримки 

експортерів та розроблення практичних рекомендацій щодо удосконалення 
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кредитування експортерів – суб’єктів МСБ в Україні. Для досягнення мети 

було поставлено такі завдання: 

 узагальнити теоретико-методологічні засади кредитування експортерів; 

 визначити особливості сучасних підходів в організації підтримки 

експортерів у світі; 

 узагальнити світовий та європейський досвід у питаннях кредитування 

експортерів – суб’єктів МСБ; 

 визначити роль малого та середнього бізнесу в економіці України та 

оцінити його участь у експортній діяльності; 

 з’ясувати особливості практики кредитування експортерів – суб’єктів 

МСБ в Україні; 

 провести аналіз поточної системи збору та відображення статистичних 

даних щодо діяльності малого та середнього бізнесу та запропонувати 

шляхи її покращення; 

 обґрунтувати шляхи функціонування кредитного механізму підтримки 

експортерів в умовах створення експортно-кредитного агентства (ЕКА) 

в Україні (на основі прийнятого закону). 

Об’єктом дослідження є сукупність грошових відносин, пов’язаних з 

кредитуванням експортерів. 

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та практичні 

аспекти кредитування експортерів – суб’єктів малого та середнього бізнесу.  

Методи дослідження. Для досягнення поставлених цілей у роботі 

використано сукупність загальнонаукових та спеціальних методів наукового 

пізнання, зокрема: діалектичний, системний, історико-логічний – для 

досліджень понятійно-категоріального апарату; графічно-аналітичний – для 

візуалізації досліджуваних соціально-економічних явищ (показників 

кредитування, результативності діяльності малого та середнього бізнесу, 

поточного стану експорту тощо); абстрагування та узагальнення – при вивченні 

світового досвіду побудови системи експортної підтримки та використання 

кредитних інструментів, формулюванні висновків та рекомендацій; аналізу і 

синтезу – при обґрунтуванні пропозицій щодо підтримки експортерів через 

ЕКА. 

Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти з питань 

експортної діяльності та банківського кредитування в Україні, звіти 

міжнародних організацій, публікації/звіти експортних кредитних агентств країн 

світу, статистичні дані Державної служби статистики України, Національного 

банку України, веб-сайти комерційних банків тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 

теоретичних засад кредитування експортерів та обґрунтуванні практичних 

рекомендацій щодо удосконалення кредитування експортерів – суб’єктів 

малого та середнього бізнесу в Україні. Наукову новизну дисертаційної роботи 

визначають такі положення: 
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уперше: 

- розроблено концептуальну схему організації підтримки експортерів на 

дворівневій основі (національний та регіональний рівні), що базується на 

ключовій функціональній ролі установи-координатора (ЕКА) та включає в себе 

три групи зв’язків: 1) між організаціями сприяння експорту (інформаційне та 

операційне забезпечення експортерів) та організаціями фінансування експорту 

(забезпечення експортерів фінансовими ресурсами); 2) між КМУ та органами 

місцевої влади (розробка та впровадження локальних програм підтримки 

експортерів); 3) між експортерами та покупцями продукції на зовнішніх ринках 

(формування адресного попиту на продукцію експортерів); практична 

реалізація запропонованої схеми дозволить уникнути дублювання функцій між 

різними державними установами, розширити використання кредитного 

інструментарію, забезпечити наближеність надання послуг з підтримки 

експорту до підприємств – суб’єктів МСБ у регіонах. 

удосконалено: 

- науково-практичний підхід щодо вибору кредитних інструментів 

підтримки експортерів, що на відміну від існуючих, враховує регіональні 

експортні особливості в розрізі показників частки експорту у валовому 

регіональному продукті (ВРП), структури експорту товарів і послуг та 

регіональних експортних переваг; це дало змогу сформувати чотири групи 

регіонів, для кожної з яких запропоновано комплекс фінансових та 

нефінансових інструментів підтримки експортерів, що дасть можливість 

підвищити ефективність функціонування системи кредитної підтримки 

експортерів, зокрема суб’єктів МСБ в Україні; 

- методичний підхід до формування статистичних даних щодо 

експортної діяльності підприємств, який доповнює існуючу систему збору, 

обробки та публікації даних щодо експорту в розрізі розмірів підприємств та 

дозволить зменшити розбіжності у статистичній звітності ДССУ та НБУ, що 

дасть змогу забезпечити її повноту та об’єктивність, розширить поточну 

структуру даних статистичних спостережень, зокрема щодо фінансових 

результатів, видів діяльності та використання сучасних технологій суб’єктами 

МСБ в їх експортній діяльності (канали продажу, розміщення та просування 

товарів); 

- науково-методичні підходи до визначення коротко- та 

середньострокових цілей при формуванні національної експортної стратегії в 

частині пріоритетних та перспективних ринків збуту, які, на доповнення до 

традиційних підходів, враховують зовнішні ринки з високим потенціалом 

зростання (географічна спеціалізація) та перспективні ринки товарів та послуг, 

де існує попит на специфічні ресурси та інноваційні технології (галузева 

спеціалізація); 

- методичний підхід до оцінки дієвості системи підтримки експортерів, 

що на відміну від існуючих, базується на трьох групах показників 

(статистичних даних ДССУ та НБУ щодо обсягів експорту та кількості 

підприємств-експортерів, зокрема МСБ; опитуванні підприємств-експортерів; 

світових економічних індексах щодо експортної діяльності), застосування 
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наведеного підходу дасть змогу комплексно оцінити ефективність підтримки 

національних експортерів, у тому числі суб’єктів МСБ, на рівні як конкретних 

підприємств, так і на макроекономічному рівні. 

набули подальшого розвитку: 

- практичні рекомендації щодо формування функціональних повноважень 

ЕКА, які доповнюють існуючі в частині необхідності поєднання трьох груп 

функцій: установи-координатора національної системи підтримки експортерів; 

фінансового посередника при наданні страхових та кредитних послуг 

експортерам та іншим суб’єктам експортних операцій та  представника країни у 

світових торгівельних об’єднаннях і організаціях; реалізація цих рекомендацій 

посилить роль ЕКА у стимулюванні вітчизняного експорту;  

- практичні рекомендації щодо удосконалення кредитування 

експортерів – суб’єктів малого та середнього бізнесу, які крім безпосередньо 

кредитних інструментів (здешевлення/компенсація ставок та пільгове 

кредитування), включають засоби спрощення документарного супроводження 

кредитних та експортних процесів, що дасть змогу забезпечити дієвість 

кредитних програм підтримки експортерів в умовах дефіциту операційних 

ресурсів у малих та середніх підприємств; 

- підходи до сегментації ринку банківських кредитних послуг для МСБ в 

Україні, що доповнюють існуючі в частині врахування спеціалізації 

позичальників; це дало змогу обґрунтувати необхідність розширення наявних 

вимог НБУ до оцінки кредитних ризиків в Україні показниками розміру 

підприємства (ФОП, малий, середній та великий бізнес), а також виокремлення 

експортерів в окрему групу, що дозволить спростити кредитний процес для 

малого та середнього бізнесу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання результатів дослідження для підвищення дієвості системи 

підтримки експортерів МСБ на основі кредитного інструментарію та 

максимального наближення фінансових джерел підтримки до її кінцевого 

отримувача на національному та регіональному рівнях.  

Окремі результати дисертаційного дослідження використовуються для 

підвищення ефективності кредитування експортерів суб’єктів МСБ. 

АТ «Ощадбанк» на основі рекомендацій щодо оптимізації системи 

обслуговування клієнтів розширив кількість дистанційних сервісів 

обслуговування клієнтів МСБ, підвищив швидкість обробки звернень та 

покращив операційну ефективність (довідка № 115897 від 10.06.2019). 

ПАТ «Акціонерний банк «Південний» на основі рекомендацій щодо 

оптимізації кредитного процесу для МСБ скоротив терміни обробки кредитних 

заявок, що сприяло нарощуванню кредитного портфеля, підвищив якість 

кредитного портфеля МСБ, оптимізував систему дистанційного 

обслуговування МСБ у Київському регіоні (довідка №0193-33688 від 

15.06.2018) 

Департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради на основі 

рекомендацій щодо способу організації взаємодії МСБ та місцевих органів 

влади з метою стимулювання експортної діяльності було проведено ряд заходів 
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щодо фінансової та інформаційної підтримки експортерів, вдосконалено 

систему підтримки МСБ на регіональному рівні, поліпшено процес взаємодії 

бізнесу та органів виконавчої влади, що сприяло зростанню показників 

експорту МСБ у регіоні (довідка №174 від 21.06.2018). 

Теоретичні положення дисертаційної роботи використовуються у 

навчальному процесі Черкаського державного технологічного університету 

МОН України при викладанні дисциплін «Економічна теорія», «Національна 

економіка», «Економіка сучасної України» при підготовці бакалаврів та 

магістрів (довідка №913/01-10.01 від 31.05.2017). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею автора. Всі отримані в дисертації наукові результати, 

теоретичні положення, розробки прикладного характеру, висновки та 

пропозиції, винесені на захист, отримані автором особисто та наведені в 

опублікованих працях. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні висновки та 

пропозиції і результати дослідження оприлюднено на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях і круглих столах, зокрема  

таких, як: «Пріоритетні напрями формування інноваційної моделі розвитку 

економіки постсоціалістичних країн» (Черкаси, 2016 р.), «Корпоративні 

фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку» (Київ, 2016 р.), 

«Міжнародний досвід державної та регіональної підтримки промислового 

виробництва: рекомендації для Києва» (Київ, 2017 р.), «Проблеми та 

перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах» (Полтава, 

2017 р.), «Наукові засади розвитку знань економічної теорії» (Черкаси, 2017 р.), 

«Сучасні підходи до ефективного використання потенціалу економіки» 

(Запоріжжя, 2019 р.) 

Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано в 

12 наукових працях загальним обсягом понад 4 д.а., з них: 4 статті – у наукових 

фахових виданнях України, які зареєстровані в міжнародних наукометричних 

базах даних, 2 статті – у наукових фахових виданнях України, 6 – в інших 

виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, 9 додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 202 сторінки друкованого тексту (в тому числі основний 

зміст – на 174 сторінках). Робота містить 23 таблиці та 30 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 145 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У першому розділі – «Теоретичні засади кредитування експортерів» – 

досліджено теоретичні аспекти функціонування механізму кредитування 

експортерів, узагальнено та систематизовано особливості сучасних підходів 

щодо кредитної підтримки національних експортерів. 

Дослідження сучасних тенденцій розвитку систем підтримки експорту 

дало змогу простежити зв’язок між лібералізацією торгівлі на 
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наднаціональному рівні за рахунок створення та функціонування міжнародних 

інтеграційних/торговельних об’єднань (СОТ, ЄС) та укладанням міжнародних 

угод щодо обмеження субсидіювання міжнародної торгівлі, з одного боку, та 

трансформацією механізмів підтримки експортерів із дотування безпосередньо 

експортних операцій у напрямі суміжних операційно-фінансових процесів 

(кредитування покупця, кредитування виробництва, започаткування експорту, 

компенсація маркетингових витрат) паралельно із використанням наведених 

інструментів як засобів протекціонізму.  

Визначено, що в сучасних умовах технологізації експортних операцій, 

спрощення міжнародних розрахунків, розвитку міжнародної електронної 

комерції знижуються бар’єри для виходу нових підприємств на світові ринки. 

Водночас здешевлення вартості експортних операцій дозволяє отримувати 

прибутки від експортних операцій у тому числі малим та мікропідприємствам. 

У цих умовах частка МСБ у обсягах світової торгівлі  зростатиме. 

Виокремлено підходи до формування системи кредитної підтримки 

експорту. Основними з них є: створення окремої інституції у формі експортно-

кредитного агентства, яка, поєднуючи роль установи координатора експортної 

політики із наданням фінансових та консалтингових послуг 

(кредитування/гарантування/страхування/консультування) відповідає за 

забезпечення кредитної підтримки експорту. Другий підхід базується на 

безпосередньому кредитному стимулюванні державою комерційних банків 

та/або напряму підприємств на різних рівнях державної економічної політики.  

Встановлено, що основними особливостями при кредитуванні 

експортерів є розширення відносин «кредитор-позичальник», оскільки при 

експортному кредитуванні покупця узгодження умов відбувається у 

тристоронньому порядку: між банком як кредитором, покупцем товарів і 

послуг як позичальником та підприємством-експортером як кінцевим 

отримувачем фінансового ресурсу. Використання спеціальних кредитних 

інструментів, таких як акредитивні та інші документарні операції, що у 

поєднанні з класичними банківськими інструментами дозволяє забезпечувати 

кредитне обслуговування експортної діяльності; взаємодія зі страховими 

компаніями у процесі страхування кредитування експортерів від ряду ризиків, 

у тому числі фінансового характеру; необхідність врахування валютного 

ризику як у частині коливань валютного курсу, так і можливих змін у системі 

валютного регулювання та контролю у країнах. 

Обґрунтовано, що для ефективного функціонування кредитного 

механізму підтримки експорту необхідна наявність установ двох основних 

функціональних призначень: організацій, які здійснюють надання фінансових 

послуг, та таких, які надають інформаційне сприяння експорту, що включає  

надання консультативних послуг щодо експортної діяльності, пошуку нових 

ринків збуту, проведення торгово-маркетингових заходів тощо. В умовах 

дефіциту кадрових та операційних ресурсів  МСБ для проведення кредитної та 

експортної діяльності особливо важливою є наявність установ, що здійснюють 

інформаційно-консультаційне супроводження відповідних угод. 
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Проведено аналіз світового досвіду у сфері кредитної підтримки експорту 

та узагальнено інструменти, які широко використовуються у сучасній світовій 

практиці (рис. 1). Виділено чотири основні складові системи підтримки 

експорту із визначенням їх інструментарію: 1) інституціональну організацію 

(наявність сформованої стратегії, наявність ЕКА та чіткого розподілу 

повноважень між установами підтримки експортерів); 2) організацію 

управління (максимальне наближення установ підтримки до бізнесу, зокрема 

МСБ, спеціалізація установ); 3) галузеву спеціалізацію (для стимулювання 

обираються галузі з високим рівнем зайнятості та внеском у експорт, 

інноваційні галузі, галузі з високим рівнем доданої вартості, галузі, що 

спеціалізуються на експорті у перспективні регіони); 4) програми фінансування 

(наявність різноманітних за строками та умовами програм започаткування, 

розширення та підтримки експортної діяльності). 

 

 
Рис. 1. Схема організації системи кредитної підтримки експорту  

у світовій практиці 
Джерело: узагальнено автором. 

 

Визначено вплив діяльності ЕКА на світові торговельні відносини. 

Встановлено, що у світі в середньому на програми кредитної підтримки 

спрямовується близько 1 трлн дол. на рік. Водночас за 2018 р. учасниками 

Бернського союзу (об’єднання ЕКА та інших організацій, що займаються 

страхуванням та гарантуванням експортних операцій) було надано гарантій на 
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суму 2,5 трлн дол., що становить 13% обсягу світової торгівлі товарами та 

послугами. Основними інструментами, що використовуються ЕКА для 

підтримки експортерів, є експортні кредити покупця, надання експортних 

гарантій, кредитування експортерів. 

Серед основних пріоритетів, які можуть застосовуватись на практиці в 

Україні, виділено такі: повноцінний запуск роботи ЕКА як установи, що 

здійснює кредитну та страхову підтримку експортерів; наявність 

середньострокових стратегій розвитку та підтримки експорту із визначенням 

цільових галузей для підтримки, а також способів, механізмів та фінансових 

ресурсів, що забезпечать відповідну підтримку; орієнтація підтримки експорту 

на галузі з високою доданою вартістю; надання можливості отримання 

експортної підтримки підприємствам галузей, що забезпечують значну частку 

експорту країни або є стратегічно важливими з точки зору зайнятості населення 

(сільського господарства, металургії тощо); переорієнтація механізмів 

державної підтримки на розвиток експорту підприємств – суб’єктів МСБ; 

запровадження програм компенсації відсоткових ставок / пільгового 

кредитування для експортерів; забезпечення просування товарів та послуг на 

ринках країн, що активно розвиваються і частка яких у світовому 

торговельному обороті в найближчому майбутньому зросте (наприклад, Індії, 

країн Африки, «групи 11» тощо). 

У розділі 2 – «Кредитування експортерів – суб’єктів МСБ в Україні: 

особливості та обмеження» – досліджено сучасний стан експортної діяльності 

суб’єктів МСБ в Україні, оцінено рівень кредитної підтримки експортерів – 

суб’єктів МСБ та проаналізовано особливості інституційних основ 

кредитування експорту в Україні. 

Поточний стан експорту України характеризується наявністю ряду 

суперечливих тенденцій. Серед основних позитивних аспектів варто відзначити 

зростання частки експорту послуг, зменшення частки експорту сировинних 

товарів, зростання частки експорту суб’єктів МСБ у загальному обсязі 

експорту. Водночас до основних негативних аспектів віднесено низьку 

регіональну диверсифікацію експорту, відсутність можливостей та стимулів 

просування на ринках країн, що розвиваються, та велику частку товарів з 

невисокою доданою вартістю у структурі експорту. 

На основі аналізу показників щодо діяльності МСБ в Україні визначено, 

що на поточному етапі розвитку 60% доданої вартості в економіці формується 

за рахунок малих та середніх підприємств. Про значну частку цього сектора в 

економіці також свідчать показники зайнятості (70% зайнятого населення 

працює у МСБ) та частка таких підприємств у загальній кількості (близько 

99%). У цих умовах акцент програм державної економічної підтримки, в тому 

числі експортерів, зміщується у бік МСБ.  

Визначено, що основними проблемами розвитку МСБ в Україні є: 

 висока частка зареєстрованих фізичних осіб – підприємців, які часто  є 

одним підприємством – відповідно до способу організації економічної 

діяльності; 
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 у структурі виробництва МСБ в основному домінують галузі з меншою 

часткою виробничих процесів. Так, основною галуззю (частка реалізованої 

продукції – 46%) була оптова та роздрібна торгівля товарами, на промислове 

виробництво припадає менше 25%, сільське господарство та транспортні 

послуги – 9 та 5% відповідно; 

 низький рівень участі в експорті: частка експортерів МСБ становить 

5% у загальній кількості підприємств МСБ;. 

 низький рівень інноваційної активності в сегменті МСБ. Основними 

підприємствами, що впроваджують інновації, є великі підприємства. Лише 

13,5–14,5% реалізованої суб’єктами МСБ продукції були вироблені інноваційно 

активними підприємствами. Аналіз розподілу за видами діяльності свідчить 

про значно вищу інноваційну активність суб’єктів МСБ при реалізації послуг, 

ніж при реалізації товарів промислового виробництва.  

У процесі аналізу ринку банківських кредитних послуг виявлено такі 

тенденції кредитування МСБ:  

 понад 70% банків мають спеціалізовані програми кредитування МСБ, 

водночас умови операційного та документарного обслуговування кредитних 

програм для МСБ несуттєво відрізняється від умов кредитування великих 

підприємств; 

 спеціалізовані програми кредитування експортерів малого та 

середнього бізнесу практично відсутні; 

 за даними НБУ за період 2017–2019 рр. суб’єктам МСБ надано 60% від 

загального обсягу кредитів нефінансовим корпораціям. Водночас 80% виданих 

кредитів НБУ класифікує як кредити пов’язаним особам. Як наслідок, 

можливість об’єктивно оцінити обсяги кредитів, виданих суб’єктам МСБ, 

відсутня. За експертними оцінками представників банківського сектора, частка 

кредитів, виданих суб’єктам МСБ, коливається у межах від 5 до 30%; 

 кредити в національній валюті є основою кредитних портфелів банків 

наданих суб’єктам МСБ. Частка гривневих кредитів  мікропідприємств та ФОП  

за 2017–2019 рр. у середньому становить 80%,  малих та середніх підприємств 

– у межах 45–55%. Найбільша частка кредитів в іноземній валюті видана 

великим підприємствам, що частково засвідчує низьку активність підприємств 

МСБ у зовнішньоекономічній діяльності; 

 щоквартальні опитування НБУ щодо умов кредитування за 2017–

2019 рр. засвідчують, що потреба МСБ у кредитних коштах зростає і в останні 

три роки суб’єкти МСБ відзначають незначне пом’якшення умов кредитування; 

 номінальна ставка за строковими кредитами юридичних осіб 

коливається у межах від 13,9 до 19% річних, що у 5 разів вище за європейський 

рівень кредитних ставок;  

 пропонована МСБ відсоткова ставка за кредитами є рівною ставкам 

для великого бізнесу, водночас аналіз звітності банків засвідчує, що для 

великих підприємств середньозважена відсоткова ставка за кредитами 

порівняно з МСБ є нижчою.  



10 

Банки України почали трансформувати систему обслуговування 

клієнтів – суб’єктів МСБ від підходу «зобов’язання» клієнта виконувати ряд 

вимог та операційних процедур в напрямі комплексної пропозиції послуг зі 

сторони банків. У ПАТ КБ «Приватбанк» та у ПАТ «Ощадбанк» реалізовано 

комплексні програми для обслуговування МСБ, які надають можливість 

доступу до навчальних курсів, пільгових умов отримання програмного 

забезпечення для ведення та супроводження бізнесу тощо. Враховуючи, що 

основні проблеми МСБ у сфері експортної діяльності пов’язані з 

документарним оформленням банківських та експортних операцій, 

впровадження подібних програм дасть їм можливості спрощення  операційної 

діяльності та залучення до довгострокового співробітництва з банками. 

Обґрунтовано, що оптимізація функціонування кредитного механізму 

підтримки суб’єктів МСБ має будуватись на таких підходах:  

 з боку пропозиції на кредитному ринку – необхідно забезпечити 

фінансування МСБ комерційними банками за конкурентною на світовому 

ринку ставкою – кредитні ресурси банків, кошти програм державної та 

міжнародної підтримки, адаптацію процедури перевірки кредитних заявок та 

класифікації кредитів відповідно до особливостей малого та середнього бізнесу 

(зі сторони регулятора); розробку дієвих механізмів перевірки кредитної історії 

МСБ; 

 з точки зору попиту на кредитні ресурси – спростити операційні 

процедури для отримання кредитів; проводити активну інформаційну кампанію 

щодо стимулювання залучення коштів підприємствами через банківські 

кредитні установи. 

У розділі 3 – «Напрями підвищення дієвості кредитного механізму 

підтримки експортерів – суб’єктів МСБ в Україні» – обґрунтовано, що 

організація системи кредитної підтримки експортерів має містити механізми 

активізації кредитування суб’єктів МСБ, відповідні державні або координовані 

державою установи, фінансові ресурси, експортну стратегію просування 

товарів та послуг та відповідне інформаційно-аналітичне забезпечення. 

В Україні розпочато процес створення експортно-кредитного агентства 

як установи, що насамперед здійснює страхування експортних кредитів. 

Світовий досвід свідчить, що основою побудови оптимальної моделі системи 

підтримки експорту є наявність установи координатора (ЕКА) або іншої 

установи, що забезпечує взаємодію між організаціями сприяння експорту, 

фінансовими установами та державними структурами щодо діяльності у сфері 

підтримки експортерів, зокрема суб’єктів МСБ. 

Рівень експортної активності, участі у експорті представників МСБ 

значно відрізняються за регіонами, що свідчить про значні диспропорції у сфері 

експортної діяльності на регіональному рівні. На основі виконаних розрахунків 

проведено групування областей України з метою виділення оптимальних 

шляхів кредитної підтримки експортерів. Виділено чотири групи областей і 

запропоновано таргетовані набори інструментів кредитної підтримки, які 

доцільно використовувати в цих групах.  
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Для експортерів із областей з високою часткою експорту у валовому 

регіональному продукті та зосередженості на сировинному експорті доцільно 

запровадити пільгові програми кредитування від комерційних банків, програми 

компенсації відсоткових ставок із місцевих бюджетів, центри для надання 

консультацій з ведення експортної діяльності. Такі інструменти доцільно 

застосовувати для експортерів зі сфери послуг (консалтингу, ІТ тощо) та 

галузей із високою доданою вартістю, що можуть розміщуватись у цих 

регіонах (хімічної промисловості).  

Для експортерів із областей з високою часткою експорту у ВРП (частка 

експорту понад 35%) та вигідним транзитним положенням необхідно 

забезпечити фінансові ресурси, що підвищать якість надання послуг (інвестиції 

в експортну інфраструктуру); переорієнтувати з реалізації первинної продукції 

рослинництва (для сільськогосподарських регіонів) на переробні галузі; 

стимулювати вихід на нові ринки збуту.  

Для експортерів із областей з середньою часткою експорту у ВРП та 

значним акцентом на аграрну продукцію у експорті підтримка має 

здійснюватися через супроводження експортних процедур, у тому числі 

забезпечуватися безпосереднім кредитуванням експортних контрактів, 

широким спектром послуг зі страхування, у тому числі страхування врожаїв, 

консультаціями щодо логістичних послуг.  

Для експортерів із областей, яким притаманна комбінація аграрного та 

промислового експорту, необхідно забезпечити інвестиції в оновлення 

виробництв; фінансове стимулювання відкриття нових підприємств 

експортерів та нарощування діючих експортних потужностей. 

В Україні не сформована ефективна система збору та відображення даних 

щодо експортних операцій суб’єктів МСБ. Наявні диспропорції 

відображаються у розходженні між статистичними даними НБУ та Державної 

служби статистики України та досягають 30% загального обсягу при оцінці 

експорту послуг. З метою вирішення наведених проблем запропоновано 

розширити наявну систему спрощеної звітності показниками експортної 

діяльності в розрізі видів діяльності, товарних груп та груп послуг. 

Для оцінки галузевої структури діяльності малих підприємств 

запропоновано модернізувати спрощену фінансову звітність для отримання 

інформації про доходи в розрізі видів діяльності. Водночас для 

макроекономічної оцінки діяльності МСБ необхідно реалізувати можливість 

формування динамічних звітів на основі груп показників. Наведені пропозиції 

дозволять об’єктивно оцінити місце МСБ в економіці України як загалом, так і 

в окремих галузях та розробляти ефективні програми стимулювання МСБ та, 

зокрема, експортерів з числа суб’єктів МСБ. 

З метою забезпечення ефективного функціонування системи підтримки 

експортерів, зокрема суб’єктів МСБ, запропоновано запровадити комплексну 

систему оцінки, що базується на трьох групах показників (статистичних даних 

ДССУ та НБУ щодо обсягів експорту та кількості підприємств-експортерів, 

зокрема МСБ; опитуванні підприємств-експортерів; світових економічних 
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індексах щодо експортної діяльності) та дасть змогу оцінити ефективність 

системи підтримки експортерів на макро- та мікрорівні (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Показники оцінки ефективності системи підтримки експортерів 

Показники 
Рівень 

Статистичні показники Показники 
опитування 
підприємств 

Світові економічні 
індекси 

Макрорівень Зростання обсягів 
експорту товарів 

Зростання обсягів 
експорту послуг 

Співвідношення 
обсягів витрат на 
підтримку експорту до 
обсягів експорту 

Динаміка частки 
товарів з високою 
доданою вартістю у 
структурі експорту 

Обсяги наданої 
підтримки експортерам 

Рівень складності 
експортних процедур 

Витрати 
часу/ресурсів на 
супроводження угоди 
(законодавчі 
ускладнення) 

Поінформованість 
про програми 
експортної підтримки 

Поінформованість 
про програми 
кредитної підтримки 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності 

Індекс вільності 
торгівлі 

Індекс політики щодо 
малого та середнього 
підприємництва. 

Показники ЕКА у звіті 
про конкуренцію у 
експортній підтримці 

Показники звіту про 
конкурентоспроможність 
туризму 

Мікрорівень Зростання кількості 
діючих експортерів 

Кількість 
новостворених 
підприємств-
експортерів 

Кількість 
експортерів суб’єктів 
МСБ 

Обсяги експорту 
товарів та послуг 
суб’єктами МСБ 

Доступність 
фінансування. 

Середньозважена 
вартість фінансових 
ресурсів (в розрізі 
розмірів підприємств) 

Доступність 
інформації 

Витрати на 
рекламу та 
просування товарів на 
світових ринках 

Представлення на 
світових торгівельних 
майданчиках 

Індекс легкості ведення 
бізнесу 

Індекси діджиталізації 

Джерело: складено автором. 

 

З урахуванням регіональних особливостей та світового досвіду 

запропоновану оптимальну схему організації підтримки експортерів в Україні 

(рис. 2). 

Концептуальна схема підтримки експортерів має наступний вигляд: КМУ 

в особі засновника ЕКА формує статутний капітал та, відповідно, надає 

первинний ресурс для функціонування установи; водночас КМУ за своїми 

функціональними обов’язками координує діяльність органів місцевої влади. 

ЕКА, у свою чергу, з метою ефективного використання державних коштів та 

уникнення дублювання функцій взаємодіє з відповідними органами місцевої 

влади у регіонах.  
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Рис. 2. Схема комплексної дворівневої системи підтримки експортерів в 

Україні 
Джерело: розроблено автором. 

 

Взаємодіючи з комерційними банками, ЕКА, обмінюється інформацією 

щодо наданих експортних кредитів та, залежно від обраної схеми компенсації, 

може надавати фінансові ресурси для компенсації безпосередньо банківським 

установам. Банки забезпечують експортерів кредитними коштами, а також 

супутніми послугами, що пов’язані з обслуговуванням експортних контрактів. 

Органи місцевої влади надають експортерам фінансові ресурси та 

інформаційну підтримку за визначеними місцевими програмами. ЕКА 

забезпечує консультаційну підтримку, а також компенсаційні виплати та 

фінансові послуги зі страхування експортних операцій;  страхує безпосередньо 

експортні кредити або надає відповідні гарантії в момент надання фінансових 

послуг. ЕКА має працювати на зовнішньому ринку та мати можливість 

здешевлювати в тому числі й закупівлю в кредит українських товарів та послуг. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації запропоновано вирішення важливого науково-прикладного 

завдання – удосконалення кредитного механізму для підтримки експортерів – 

суб’єктів малого та середнього бізнесу. Відповідно до мети та завдань 

дисертаційного дослідження було сформульовано такі висновки. 

1. У результаті систематизації підходів непрямої підтримки 

експортерів, які не суперечить міжнародним угодам щодо вільної торгівлі, та 
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узагальнення інструментарію підтримки експортерів було виокремлено такі 

інструменти, що використовуються у сучасній світовій практиці: кредитування 

за пільговими ставками, програми компенсації відсоткових ставок, 

маркетингова підтримка та компенсація рекламних виплат, компенсація витрат 

на супроводження експортної діяльності, надання кредитів покупцям на 

пільгових умовах. Методи стимулювання експорту змінюються та 

вдосконалюються. При цьому кредитний механізм залишається важливим 

стимулятором розширення експорту та збільшення кількості експортерів. 

Кредитний механізм підтримки експортерів включає широкий спектр 

фінансових та нефінансових інструментів: пільгове кредитування, 

спеціалізоване страхування експортних операцій, надання банківських 

гарантій, банківське супроводження складних експортних угод, що в 

сукупності дає змогу забезпечити реалізацію експортного потенціалу 

економіки загалом. 

2. Світова практика виділяє два основні підходи до інституціональної 

організації системи кредитування експорту. Перший підхід – це створення 

бюджетних фондів, кошти з яких через спеціалізовані державні або 

напівдержавні установи – експортні кредитні агентства, передаються 

національним експортерам. Другий включає виділення коштів з держбюджету 

для рефінансування банкам-кредиторам різниці між ринковими та пільговими 

відсотковими ставками по експортних кредитах. Більше у світовій практиці 

розповсюджений механізм, в основі якого лежить створення ЕКА. Такий підхід 

є більш раціональним для України, оскільки підвищує можливість ефективно 

управляти коштами (надавати підтримку лише експортерам з галузей, що 

визначені законодавчо, гнучко застосовувати політику відбору каналів 

просування продукції до кінцевого споживача та контролю за витрачанням 

коштів). 

3. Особливостями функціонування кредитного механізму для 

експортних операцій є: розширення відносин «кредитор-позичальник» шляхом 

залучення до узгодження умов кредитування трьох сторін – банку як 

кредитора, покупця товарів і послуг як позичальника та експортера як 

кінцевого отримувача фінансових коштів; використання спеціалізованих 

кредитних інструментів (акредитиви та інші документарні операції);  та їх 

комбінування з класичними кредитними інструментами ;активна взаємодія між 

банками та страховими компаніями у кредитному процесі в зв’язку з 

необхідністю страхування ризиків експортних операцій, у тому числі 

фінансових; необхідність врахування ризиків курсових коливань та змін у 

валютному регулюванні. 

4. Особлива роль у організації системи підтримки експорту належить 

організаціям зі сприяння експорту, що забезпечують інформаційне 

супроводження експортних угод, вихід на нові ринки збуту, документальне 

супроводження тощо. В умовах операційних обмежень, що пов’язані з 

невеликим розміром підприємств, організації сприяння експорту відіграють для 

сфери підтримки експортерів МСБ більш важливу роль, ніж для суб’єктів 
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великого бізнесу, і виступають основою функціонування системи підтримки 

експорту.  

5. Визначено, що у світових торговельних відносинах зростає частка 

товарів та послуг, що виробляються та надаються МСБ. Це зумовлено: 

зростанням частки МСБ у економіках країн світу; технологічними змінами у 

сфері обслуговування експортних процедур, що зумовило здешевлення 

вартості експортних операцій; розвитком майданчиків роздрібної міжнародної 

торгівлі. 

6. Аналіз досвіду окремих країн дав змогу зробити висновки про 

доцільність використання середньострокової експортної стратегії, що полягає у 

підтримці обраних галузей, географічного спрямування підтримки, наявності 

гарантованого рівня фінансових ресурсів, що спрямовуються на кредитні 

програми та підтримки експортного бренду країни, орієнтацію більшості 

програм на підтримку експортерів суб’єктів МСБ. Основні програми 

поділяються на ті, що спрямовані на підтримку виходу на експорт діючих 

виробництв, розширення експортної частки діючих експортерів, та ті, що 

створюють нові експортні виробництва. Ключову роль в організації експортної 

підтримки відіграє установа-координатор, що може виступати як окрема 

установа (Польща, Чехія) або як підрозділ іншої державної структури (Велика 

Британія). 

7. Встановлено, що до основних негативних факторів впливу на обсяги 

експорту відносяться: відсутність диверсифікації ринків збуту (Російська 

Федерація залишається найбільшим ринком збуту вітчизняної продукції), 

відсутність спеціальних програм для просування товарів на нові ринки збуту, 

що зменшує можливості зростання експорту у довгостроковій перспективі; 

незначні масштаби експортної діяльності вітчизняних малих та середніх 

підприємств; неефективне використання безмитних квот на експорт до ЄС; 

відсутність програм державної підтримки експортерів,  що за останні п’ять 

років призвело до  скорочення загальних обсягів експорту на 29%. Позитивний 

вплив на показники експорту формується через оптимізацію структури 

експорту, що характеризується такими трендами, як: зростання частки послуг у 

структурі експорту (до 27%), зростання показників експорту до ЄС (до 37%), 

зменшення частки мінеральних продуктів з 33 до 20% за рахунок насамперед 

зростання експорту хімічної промисловості, промислових виробів та інших 

товарів, зростання частки МСБ у вартості експорту за останнє десятиріччя 

майже на 50%. 

8. Визначено, що особливості діяльності вітчизняних малих та середніх 

підприємства характеризуються: великою часткою малих підприємств та 

фізичних осіб-підприємців; низьким рівнем участі в експорті; значним рівнем 

тінізації сектора МСБ. Обмеженість експортного потенціалу сектору МСБ 

зумовлюється відсутністю ефективних засобів стимулювання експорту, 

інституціональними прогалинами, великою кількістю процедур 

документарного супроводження експортних операцій, низьким рівнем 

підтримки інноваційної активності, неефективністю системи звітності загалом 

та за експортними операціями.  
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9. Обґрунтовано доцільність зміщення центру підтримки експорту 

малого та середнього бізнесу на регіональний рівень, що дозволить скоротити 

кількість посередників між надавачем фінансової та/або інформаційної 

допомоги та її безпосереднім отримувачем. Наявність в Україні значного рівня 

диференціації регіонального розвитку експортної діяльності та формування 

експортної спеціалізації регіонів, переміщення центру експортної підтримки на 

регіональний рівень допоможе ефективно управляти системою підтримки 

експорту.  

10. З метою об’єктивного відображення результатів економічної 

діяльності необхідно реформувати систему збирання та відображення 

статистичних даних. Дані ДССУ стосовно ЗЕД мають публікуватись у розрізі 

розмірів підприємства, наявна структура вивантаження даних має враховувати 

можливість сформувати власне групування показників. Додатково мають бути 

оптимізовані фінансові звіти суб’єктів господарювання, де виділено 

надходження доходів у розрізі видів діяльності та надходження доходів від 

експорту в розрізі видів діяльності. 

11. Для оптимізації функціонування кредитного механізму підтримки 

експортерів суб’єктів МСБ запропоновано такі інструменти: на рівні держави – 

впровадити та розширити діючі програми здешевлення вартості кредитів за 

окремими галузями, передбачивши відповідні кошти, та завершити процес 

створення ЕКА як установи – координатора кредитної підтримки експортері; на 

рівні ЕКА – провести аналіз та забезпечити укладання договорів з 

міжнародними фінансовими групами, урядами країн, промисловими групами за 

кордоном щодо пільгового кредитування придбання українських товарів на 

локальних ринках за кордоном або використання інструментів 

транскордонного фінансування покупців українських товарів та послуг; на 

рівні банків та НБУ – забезпечити спрощені механізми оцінки ризиків при 

кредитуванні МСБ як суб’єктів господарювання шляхом внесення відповідних 

змін у нормативно-правові акти щодо оцінки кредитоспроможності 

позичальника. 

Організація системи підтримки та сприяння експорту з урахуванням 

наведених рекомендацій дозволить забезпечити ефективність підтримки 

експорту в Україні на основі кредитного механізму. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Юхта О.І. Кредитний механізм підтримки експортерів суб’єктів 

малого та середнього бізнесу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – ДУ «Інститут економіки 

та прогнозування НАН України». – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню суті, основних складових і 

методичних підходів використання кредитного механізму як ключового 

інструменту підтримки експортерів суб’єктів малого та середнього бізнесу 

(МСБ). 

Визначено, що в умовах трансформації міжнародної торгівлі МСБ 

відіграє важливу роль у зовнішньоекономічній діяльності країни. Відзначено 

недостатній рівень кредитної підтримки експортерів суб’єктів МСБ, водночас зі 

значним рівнем вкладу МСБ у ВВП та високою зайнятістю в економіці 

України. 

На основі світового досвіду запропонована комплексна система 

організації підтримки експортерів в Україні, що базується на функціонуванні 

експортно-кредитного агентства (ЕКА) як установи – координатора підтримки 

експортерів, яке взаємодіє з фінансовими установами та державними 

структурами щодо забезпечення фінансових та нефінансових послуг 

експортерам.  

Запропоновано шляхи оптимізації системи подання звітності та 

відображення результатів діяльності суб’єктів МСБ, зокрема щодо експорту, 

що дасть можливість об’єктивно оцінити вклад МСБ в експорт України та 

результати за видами діяльності. 

Ключові слова: кредитний механізм, підтримка експорту, стимулювання 

експортерів МСБ, розвиток МСБ, експортно-кредитне агентство, організації 

сприяння експорту, фінансова підтримка експортерів, регіональна організація 

системи підтримки експорту. 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Юхта А.И. Кредитный механизм поддержки экспортеров – субъектов 

малого и среднего бизнеса. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – ГУ «Институт 

экономики и прогнозирования НАН Украины». – Киев, 2019. 

Диссертация  посвящена исследованию сути, основных составляющих и 

методических подходов использования кредитного механизма как ключевого 

инструмента поддержки экспортеров субъектов МСБ. 

Определено, что в условиях трансформации международной торговли 

малый и средний бизнес играет важную роль во внешнеэкономической 

деятельности страны. Внимание акцентируется на недостаточности уровня 
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кредитной поддержки экспортеров МСБ, одновременно со значительным 

вкладом МСБ в ВВП страны и уровень занятости в экономике Украины. 

На основе мирового опыта предложена комплексная двухуровневая 

система организации поддержки экспортеров в Украине, основанная на 

создании и функционировании экспортно-кредитного агентства как 

учреждения – координатора поддержки экспортеров, которое взаимодействует 

с финансовыми учреждениями и государственными структурами по 

обеспечению предоставления услуг экспортерам.  

Предложены пути оптимизации системы предоставления отчетности и 

отражения результатов деятельности субъектов МСБ, в частности по 

экспортной деятельности, что позволит объективно оценить вклад МСБ в 

экспорт Украины и результатам деятельности по видам. 

Ключевые слова: кредитный механизм, поддержка экспорта, 

стимулирование экспортеров МСБ, развитие МСБ, экспортно-кредитное 

агентство, организации содействия экспорту, финансовая поддержка 

экспортеров, региональная организация системы поддержки экспорта. 

 

ABSTRACT 

 

Yukhta O.I. Credit mechanism of supporting exporters - small and 

medium-sized firm. - Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of economic sciences in specialty 08.00.08 – 

money, finance and credit. – State Institution “Institute for Economics and 

Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the essence, main components and 

methodological approaches of using the credit mechanism, as a key tool for 

supporting exporters of small and medium-sized enterprises. 

The theoretical foundations of the credit mechanism are summarized, and the 

historical prerequisites for the formation of the key role of using credit instruments of 

exporter support as a way of support that is not contrary to international agreements 

on trade liberalization are defined. It is determined that in the conditions of 

international trade transformation small and medium-sized enterprises plays an 

important role in the foreign economic activity of the country. Based on world 

experience, basic approaches to export support organization have been systematized, 

key institutional and organizational elements for construction effective export 

support systems have been identified.  

The particular qualities of the functioning of the credit mechanism for export 

operations are defined. First of all, there is the expansion of the relations "lender-

borrower" by attracting to the agreement of credit terms of three parties: the bank as 

the lender, the buyer of goods and services as the borrower and the exporter as the 

final recipient of financial means. Secondly, the  use of specialized credit instruments 

(letters of credit and other documentary operations) in combination with classic 

credit instruments. Thirdly, active interaction between banks and insurance 

companies in the credit process due to the need to ensure the risks of export 

transactions is revealed. And finally the need to take into account the risks of 
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exchange rate fluctuations and changes in currency regulation of both countries is 

emphasised as well. 

It is determined that the best way to organize the exporter support system is to 

have an export credit agency as an institution of export coordinator, financing and 

insurance organizations of export, Informative Consultancy Services for export 

activities providing. 

The current export status of Ukraine and the level of functioning of the credit 

mechanism and the importance of SME for the economy in general are estimated. 

There is a low level of SME participation in export activity, insufficient level of 

credit support for exporters of SME, insufficient number of bank credit programs to 

support exporters of SME, low level of SME participation in export of goods and 

services at the same time with significant indicators of SME contribution to GDP and 

employment in the Ukrainian economy. 

Based on world experience, and considering current practices in Ukraine, a 

comprehensive two-levels export support organization system is proposed, based on 

the establishment and functioning of an export credit agency as an export support 

coordinator, interacting with financial institutions and government entities to provide 

financial, information and advisory services to exporters. It is justified that in order to 

maximize the convergence of exporter support services to final recipients and to 

maximize the involvement of SME, it is necessary to initiate and develop regional 

financial support programs for SME exporters. 

It is determined that in order to catalyze the mechanisms of credit support for 

exporters of SME in Ukraine, it is necessary to distinguish certain sub-segments of 

the banking services market, in terms of the size of the enterprise for small and 

medium-sized enterprises and based on export activity. 

Ways of optimization of the reporting system and presentation of the SME’s 

activity results, particularly of export activities, that will allow providing an objective 

assessment of the contribution of SME to Ukraine's exports and sectoral activity are 

suggested. 

Key words: credit mechanism, export support, stimulation of SME exporters, 

SME development, export credit agency, export promotion organizations, financial 

support for exporters, regional organization of export support system. 
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