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АНОТАЦІЯ 

 

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

малого та середнього бізнесу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

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 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. 

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 
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фінансового характеру; необхідність врахування валютного ризику, як у 

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

регулювання та контролю у країнах. 

Проведено аналіз світового досвіду у сфері кредитної підтримки експорту 

та узагальнено інструменти, які широко використовуються у сучасній світовій 

практиці та 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). 

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. 
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Визначено, що рівень експортної активності, участі у експорті 

представників МСБ значно відрізняються за областями України, 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. 

З урахуванням регіональних особливостей та світового досвіду 

запропоновану оптимальну схему організації підтримки експортерів в Україні. 

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. 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. 
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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 

індексах щодо експортної діяльності) та дасть змогу оцінити ефективність 

системи підтримки експортерів на макро- та мікрорівні. 

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. 

 

ABSTRACT 

 

Yukhta O.I. Credit mechanism for the exporting small and medium 

businesses’ support. – Graduation scientific thesis retaining manuscript rights. 

The thesis for the obtaining of the scientific degree of Doctoral Candidate of 

Sciences in Economics in the specialty 08.00.08 - Money, Finance and Credit. - State 

Institution “Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine”. - Kyiv, 

2019.  

The thesis is devoted to the research of the essence, the main components and 

methodical approaches to the utilization of the credit mechanism as the key tool for 

support and facilitation of the exporting small- and medium-sized enterprises 

(SME’s). 

In the current conditions of the widespread technology application in export 

operations, international payments’ simplification, development of international 

electronic commerce, the barriers to entry for the new businesses into the global 

markets have been determined to narrow. At the same time, the reduction of the cost 
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of export operations allows gaining profits from export operations, including for 

small and micro-businesses. Under these circumstances, in global trade, the share of 

SME’s will increase.  

The main peculiarities of lending to exporters have been defined to include 

enhancement of the “lender-borrower” relationship, since in the case of export credit 

to the buyer, the terms and conditions are agreed upon in a trilateral order: between 

the bank as a lender, the buyer of goods and services as the borrower and the 

exporting enterprise as the ultimate recipient of the financial resources. Utilization of 

the specially tailored credit instruments, such as letters of credit and other 

documentary operations, which, in combination with classic banking instruments, 

allows providing credit servicing of export activities; interaction with the insurance 

companies in the process of exporter credit insurance against a number of risks, 

including those of financial nature; there is the need to take into account currency 

risk, both in terms of exchange rate fluctuations and possible changes in the system of 

currency regulation and control differing by country. 

The analysis of the global experience in the field of credit support of exports 

has been conducted, and the instruments widely used in the current world practices 

are summarized, the four main components of the export support system are outlined 

with the definition of their toolkit: 1) institutional set-up (availability of the 

elaborated strategy, availability of an ECA and a clear distribution of powers between 

export support institutions); 2) management set-up (maximum approaching of support 

institutions to businesses, in particular SME’s, specialization of institutions); 3) 

sectoral specialization (the high-employment and export-contributing sectors, 

innovative industries, high value-added level industries and industries specializing in 

export to prospective regions are selected to be stimulated); 4) financing programs 

(availability of various programs by tenors and by launch conditions, programs for 

expanding and supporting of export activities). 



7 

 Optimization of the functioning of the credit mechanism for support of the 

SME’s is substantiated to be based on the following approaches: on the supply side of 

the lending market there is the necessity to ensure financing of SME’s by commercial 

banks at a competitive global market rate – credit resources of banks, funds under 

state and international support programs, implementation of scoring procedures for 

credit applications and classifying loans in adherence to the peculiarities of small- 

and medium-sized businesses (according to the regulator); the development of 

effective mechanisms for checking of the SME’s credit history; on the side of the 

demand for credit resources – to simplify the operational procedures for obtaining 

loans; to conduct an active informational campaign on stimulating of funds’ attraction 

by businesses via lending bank institutions. 

The levels of export activity and participation in exports of the SME segment 

representatives are determined to differ significantly by the regions (“oblasts”) of 

Ukraine, which shows notable imbalances in the sphere of export activity at the 

regional level. Based on the calculations done, the grouping of the regions of Ukraine 

has been made in order to identify optimal ways of credit support for exporters. The 

four groups of regions have been distinguished and the targeted toolkit of credit 

support appropriate to be used in these groups has been proposed. 

Taking into account regional peculiarities and global experience, an optimal 

scheme of export support set-up in Ukraine is proposed. The conceptual scheme of 

exporters' support has the following profile: the CMU as the founder of an ECA 

forms the authorized statutory capital and, accordingly, provides the primary 

resources for the functioning of the latter institution, at the same time the CMU 

compliant to its responsibilities coordinates the activities of local authorities. The 

ECA, in its turn, cooperates with the relevant local authorities in the regions in order 

to effectively use public money and avoid duplication of functions. In the interaction 

with commercial banks, the ECA exchanges information on the export credits granted 

and, depending on the compensation scheme chosen, can provide financial resources 
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for compensation directly to banking institutions. Banks provide exporters with credit 

facilities as well as related services referred to export contract maintenance. Local 

authorities provide exporters with financial resources and information support under 

the specific local programs. The ECA provides advisory support as well as 

compensation payments and financial services of insuring export operations; directly 

insures export credits or provides respective guarantees simultaneously with 

providing financial services. The ECA should operate in the external market and in 

particular be able to reduce the cost of credit for purchasing of the Ukrainian goods 

and services. 

Aimed to ensure the effective functioning of the exporters’ support system, in 

particular the SME’s, a comprehensive assessment system is proposed to be 

introduced, based on the three groups of indicators (the statistical data of the SSSU 

and NBU on the export volumes and number of exporting enterprises, in particular 

the SME’s; surveys of the exporting enterprises; world economic indices on export 

activity), allowing evaluation of the effectiveness of the export support system at the 

macro and micro levels. 

Key words: credit mechanism, export support, SME-exporters’ stimulating, 

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

support for exporters, regional-level export support system set-up. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВВП – валовий внутрішній продукт 

МСБ – малий та середній бізнес 

ВРП – валовий регіональний продукт 

ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність 

ЕКА – експортно-кредитне агентство 

НБУ – Національний банк України 

КМУ – Кабінет міністрів України 

ЗУ – Закон України 

ОСЕ – організації сприяння експорту 

НБФУ – небанківські фінансово-кредитні установи 

ЄС – Європейський союз 

ФОП – фізична особа-підприємець 

СОТ – світова організація торгівлі 

ДССУ – державна служба статистики України 

УКТЗЕД – українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 
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ВСТУП 

 

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 
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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 

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; 
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 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 
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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 

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 
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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 

щодо фінансової та інформаційної підтримки експортерів, вдосконалено 
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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.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТЕРІВ 

 

1.1. Кредитний інструментарій та його роль у підтримці експорту 

 

Інтенсивний розвиток зовнішньоекономічних зв’язків на сучасному етапі 

розвитку країни зумовлює необхідність дослідження механізмів експортної 

підтримки. Провідна роль експорту у реалізації зовнішньоекономічної політики 

держави у міжнародному поділі праці і системі господарських зв’язків 

визначається через постачання конкурентоспроможної продукції та послуг; 

забезпечення притоку іноземної валюти; необхідністю модернізації і 

структурної перебудови економіки на базі новітніх технологій і видів техніки; 

оплати імпорту тих товарів, для виробництва яких держава не має достатніх 

ресурсів і сприятливих умов; необхідністю вирівнювання сальдо платіжного 

балансу країни. Тобто, теоретичні та методологічні аспекти 

зовнішньоекономічної діяльності, що є основою розвитку експортного 

потенціалу – розглядаються з позиції формування конкурентних переваг 

галузей національної економіки та її економічних суб’єктів. В цих умовах на 

перший план виходить підтримка економічних суб’єктів – експортерів. 

В економічній теорії існує кілька поглядів щодо понять «підтримка 

експорту» та «підтримка експортерів». Під підтримкою експорту прийнято 

вважати сукупність заходів державної економічної політики, що мають на меті 

зростання показників експорту економіки в цілому. В свою чергу, під 

підтримкою експортерів прийнято вважати сукупність заходів, щодо підтримки 

підприємств – експортерів на міжнародних ринках, та створення сприятливих 

умов для просування товарів та послуг на світових ринках. 

Таким чином, ці два поняття можуть розглядатись у двох 

взаємозалежностях: як тотожні поняття та як ієрархічна структура, де 

підтримка експортерів є частиною державної підтримки експорту. 
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Ієрархічна структура має своє логічне обґрунтування: заходи державної 

підтримки експорту не завжди направлені безпосередньо на експортерів. 

Прикладом подібних заходів можуть бути: 

1. підписання угод, щодо участі у СОТ та інших торгівельних 

об’єднаннях; 

2. приєднання до міжнародних систем стандартизації; 

3. участь у певних платіжних системах тощо. 

Таким чином, в сучасних умовах експортна підтримка та підтримка 

експортерів є відмінними поняттями зі значним рівнем залежності між собою. 

Одним з основних інструментів підтримки експортерів є використання 

кредитного механізму. Існує кілька основних підходів до трактування 

кредитного механізму. Перша група ґрунтується на кредиті як основі 

кредитного процесу. 

Так, С.В. Мочерний визначає кредитний механізм у вузькому значенні як 

сукупність принципів, організаційних форм, законодавчих норм, методів і 

правил, спрямованих на управління кредитом. В даному підході термін 

«кредитний механізм» вживався за командно-адміністративної економіки й 

відображав реально існуючі механізми з організації та управління кредитними 

відносинами [1]. Валенцева Н.І. відзначає, що кредитний механізм являє собою 

форми і способи використання кредиту в практиці господарювання [2]. А. 

Гальчинський визначає кредитний механізм як сукупність принципів, 

організаційних форм, методів і правил, які забезпечують умови реалізації 

кредитних відносин та функцій кредиту на практиці, акцентуючи увагу на 

функціональному наповненні кредиту [3]. 

Друга група підходів визначає за основу кредитного механізму наявність 

кредитної системи як способу організації кредитних відносин. Так, 

Авдіянц Ю.П. виходить з того, що кредитний механізм виступає основним 

елементом кредитної системи і є основою її функціонування [4]. Пашковський 

В.С. відзначає, що кредитний механізм  це конкретне втілення, форма діючої 

організації кредитних відносин. Він виділяє наступні елементи кредитного 
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механізму: учасники кредитних відносин, суб’єкти та об’єкти кредитних 

відносин, кредитні плани, режим кредитування, порядок кредитування, види 

позичкових рахунків, процентні ставки.  

Глибше трактування сутності кредитного механізму надано 

Дзюблюком О.В., який розглядає кредитний механізм як сукупність 

взаємопов’язаних прийомів і способів, що забезпечують реалізацію на практиці 

об’єктивних функцій кредиту як економічної категорії та дотримання 

принципів кредитування. Основними елементами кредитного механізму є: 

суб’єкти кредитування, об’єкти кредитування, форми кредитування, порядок 

надання і погашення позик, система формування кредитних ресурсів та їхнє 

резервування, система формування і використання резервів з відшкодування 

можливих втрат від кредитної діяльності, економічний контроль та банківський 

нагляд за ходом і результатами кредитної діяльності. [5] 

У банківському економічному словнику до трактування поняття 

кредитного механізму підходять як складового елементу господарського 

механізму, котрий включає принципи кредитування, кредитне планування та 

розробку кредитної політики, акцентуючи увагу на важливості кредитної 

політики як механізму управління кредитною системою [6]. 

Комплексне визначення наведено кредитного механізму у працях 

Шелудько Н.М., у яких відзначено що кредитний механізм являє собою 

механізм прояву функцій кредиту в сучасних умовах, а також виявленні 

основних тенденцій і закономірностей розвитку кредитної системи, яка 

утворює інституційну основу кредитних відносин в економіці і через яку 

функціонує кредитний механізм, та її впливу на перебіг відтворювального 

процесу в умовах трансформаційних змін в економічній системі [7]. 

Наявність двох основних підходів зумовлюється широким використання 

категорійного апарату кредитного механізму у економічній теорії та практиці. З 

точки зору макроекономічного підходу, доцільно використовувати за основу 

другу групу визначень, що розглядають кредитний механізм як інструмент 

формування, управління та регулювання кредитною системою держави. 



23 

У макроекономічному підході зазвичай використовується термін 

«фінансово-кредитний механізм», що є більш широким у відношенні до 

кредитного механізму, проте базується на тотожних принципах. 

В економічній літературі пострадянських країн превалює підхід до 

визначення фінансового механізму як способу організації фінансових відносин 

(Л.А. Дробозіна, В.М. Родіонова), який складається з елементів та інструментів 

впливу [8]. Проте, російський економіст В.К. Сенчагов, проводячи чітку 

структуризацію фінансового механізму, вважає, що фінансово-кредитний 

механізм включає три підсистеми: 

– фінансово-кредитне планування; 

– фінансово-кредитні важелі; 

– організаційні структури і правовий режим фінансово-кредитної 

системи. 

Структура фінансового механізму, розроблена В.К. Сенчаговим, досить 

чітко відображає домінанти адміністративного управління економікою. 

Розробити на такій основі систему фінансового механізму підприємства, що 

функціонує в ринкових умовах практично неможливо [9]. 

В.М. Федосов та В.М. Опарін вважають, що фінансово-кредитний 

механізм включає три підсистеми:  

– фінансово-кредитне забезпечення; 

– фінансово-кредитне регулювання; 

– організаційні структури і важелі впливу [10]. 

В.М. Опарін визначає фінансово-кредитний механізм як сукупність 

фінансових методів і форм, інструментів і важелів впливу на соціально-

економічний розвиток суспільства [11]. 

Структура фінансового механізму, що наведена вище, в цілому відповідає 

сучасним економічним реаліям. Проте потребує певних уточнень щодо 

побудови та застосування на рівні конкретного підприємства/держави. 

Підсумовуючи вищезазначене, під фінансово-кредитним механізмом 

доцільно розглядати сукупність методів реалізації економічних інтересів 
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шляхом фінансово-кредитного впливу на соціально-економічний розвиток 

економічного суб’єкта (яким може виступати як окреме підприємство, так і 

держава в цілому).  

В сучасній глобалізованій економіці, одним з основних каналів прояву 

функціонування фінансово-кредитного механізму є його роль у сприянні 

зовнішньоекономічній діяльності, зокрема експорту.  

Під політикою сприяння експорту розглядають будь-які заходи, що 

спрямовані на забезпечення поточного експорту, його розвитку та реалізацію 

експортного потенціалу окремої країни [12]. Політика може реалізовуватись як 

через заходи, спрямовані на покращення доступу національних виробників на 

зовнішні ринки, покращення іміджу країни, представництво і захист інтересів 

(в тому числі фінансових) виробників на ринках інших країн, так і через заходи, 

спрямовані на розвиток експортного потенціалу, збільшення кількості 

підприємств-експортерів, розширення експортного асортименту тощо [13]. В 

цілому реалізація експортної політики держави здійснюється за допомогою 3-х 

основних механізмів, кожен з яких включає набір інструментів підтримки 

експорту: 

1. Механізми розвитку експорту забезпечують появу нових об’єктів 

та суб’єктів експортної діяльності в країні (галузі, підприємства, продукти, 

ринки). Основними інструментами розвитку експорту є розвиток державно-

приватного партнерства в інноваційних галузях; створення сприятливих умов 

для здійснення експортної діяльності; зниження витрат на здійснення 

зовнішньої торгівлі (митне та зовнішньоторговельне регулювання); активна 

участь в регіональних інтеграційних об’єднаннях та угодах; ефективна 

міжнародна політика у сфері зовнішньої торгівлі відповідно до національних 

економічних інтересів; проведення державними структурами досліджень, 

необхідних експортерам для виходу на нові ринки; допомога у створенні 

експортних об’єднань та корпорацій; державне інвестування в експортні галузі, 

які не досить цікаві приватним інвесторам; стимулювання розробки і створення 

інноваційної продукції (державні програми інноваційного розвитку); створення 
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нових секторів і видів економічної діяльності та їх розвиток; розвиток системи 

довгострокового інвестиційного кредитування. 

2. Механізми підтримки експорту сприяють забезпеченню 

ефективності експортної діяльності вітчизняних підприємств (законодавчі, 

фінансові, інформаційні). Основними інструментами підтримки експорту є 

створення сприятливого регуляторного середовища у сфері здійснення 

експортної діяльності; розвиток законодавчої бази, орієнтованої на потреби 

експортерів; сприятлива кредитна політика в питаннях розвитку експорту 

(здешевлення кредитних ресурсів, виважена курсова політика, утримання 

цінової стабільності); захист внутрішнього ринку відповідно до правил та 

вимог СОТ і ЄС; створення системи страхування експорту; організаційне 

забезпечення розвитку експорту (виставкова діяльність, економічні відділи у 

складі закордонних дипломатичних установ України); інформаційна та 

консультаційна підтримка експорту. 

3. Механізми стимулювання експорту дозволяють зацікавити 

підприємства до виходу на зовнішні ринки (зовнішньоекономічні, соціальні, 

законодавчі, фінансові, інформаційні). Основними інструментами 

стимулювання експорту є організація партнерства місцевої влади та 

підприємницьких об’єднань; участь місцевої влади в регіональних та 

міжрегіональних торговельних асоціаціях; поширення місцевою владою 

інформаційних матеріалів щодо експортних та інвестиційних можливостей 

підприємств регіону; надання консалтингових послуг; реалізація 

довгострокових територіальних програм пошуку місцевих постачальників для 

іноземних імпортерів; проведення семінарів, бізнес-форумів, конференцій, 

виставок та обмін делегаціями за підтримки органів місцевої влади; підготовка 

кадрів у сфері міжнародної торгівлі; послаблення податкового тиску; 

покращання регуляторного середовища; акумулювання коштів на необхідні 

експортерам дослідження (створення пулів експортерів); державна підтримка 

фінансового лізингу та франчайзингу; формування інноваційної 

інфраструктури ринку та трансфер інновацій [14]. 
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Загальна схема структури експортної політики держави зображена на 

рис.1.1. 

 

 

Рис. 1.1. Структура експортної політики держави 
Джерело: складено автором на основі [14]. 
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підвищенням рівня технологічного розвитку країн методи стимулювання 

експорту зосереджуються переважно на стимулюванні експортерів на етапі 

виробничого процесу, що дає змогу активніше впливати на рівень 

конкурентоспроможності продукції [15]. 

Важливу роль серед кредитних інструментів стимулювання експорту 

займають: безпосередньо надання кредитів експортерам, страхування 

експортних кредитів та надання експортних гарантій. 

Кредитування експорту проводиться в двох формах, а саме: 

1. Комерційного (фірмового) кредиту  купівельних авансів, видаються 

імпортерами тієї чи іншої країни іноземним виробникам або експортерам. Так, 

американські і англійські машинобудівні фірми нерідко отримують аванси від 

іноземних замовників в розмірі 1/3 вартості замовлення. Значення купівельних 

авансів полягає в тому, що, по-перше, вони є формою забезпечення зобов’язань 

іноземних замовників, а, по-друге, являють собою збільшення капіталу 

експортера. 

2. Банківського кредиту у вигляді: 

– кредитування товарів в країні-експортері (цей кредит дає експортерам 

можливість продовжувати операції із формування запасів готової продукції, 

призначених на експорт, не чекаючи реалізації раніше заготовлених товарів); 

– надання позик під товари, що знаходяться в дорозі (під забезпечення 

транспортних документів  коносамент, залізнична накладна та ін.); 

– видачі кредиту під товари або товарні документи в країні-імпортері; 

– позик, не забезпечених товарами, які отримують великі фірми-

експортери від банків, що мають з ними тривалі ділові зв’язки або мають 

частку у їх капіталі [16]. 

Таким чином можна виділити наступні особливості функціонування 

кредитного механізму для експортних операцій: 

– Розширення відносин «кредитор-позичальник». При експортному 

кредитуванні покупця узгодження умов відбувається у 3-сторонньому порядку: 
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між банком як кредитором, покупцем товарів і послуг як позичальником і 

підприємством-експортером як кінцевим отримувачем фінансового ресурсу. 

– Використання спеціальних кредитних інструментів. Для кредитного 

обслуговування експортних операцій використовується акредитивна форма 

розрахунків, яка може поєднуватись з класичними кредитними інструментами 

[17]. 

– Страхування експортних операцій. В процесі кредитування експортерів 

відбувається активна взаємодія між банками та страховими компаніями, 

оскільки існує необхідність страхувати товари, що експортуються, від ряду 

ризиків, в тому числі фінансового характеру. 

– Хеджування валютного ризику. При кредитуванні як підприємств 

експортерів, так і нерезидентів  імпортерів вітчизняної продукції необхідно 

враховувати як можливість курсових коливань, так і можливі зміни у системі 

валютного регулювання та контролю у обох країнах. 

Для зменшення ризику можливої неплатоспроможності іноземних 

покупців створена система страхування кредитів у зовнішній торгівлі, що 

представлена в формах приватного страхування, при якому спеціальні страхові 

компанії приймають на себе ризик по експортних кредитах і, у разі 

неплатоспроможності іноземних імпортерів, оплачують їх боргові зобов’язання 

вітчизняним експортерам та державних гарантій, коли ризик бере на себе 

держава.  

Страхування експортних кредитів покликане захищати майнові інтереси 

експортерів від різних ризиків, як комерційних (нездатність або банкрутство 

імпортера, тривале прострочення або відмова від платежу, несплата боргу у 

встановлений договором строк та ін.), так і політичних (неможливість платежу 

або його тривалі затримки внаслідок зміни валютного регулювання, не 

відновлення або відкликання ліцензії іноземного покупця, війна, порушення 

громадського порядку, дії чи рішення уряду країни  іноземного партнера, які 

перешкоджають виконанню контракту).  
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В деяких країнах функції страхування експортних кредитів закріплені за 

ЕКА, в інших  покладені на спеціальні державні або напівдержавні установи, 

такі, наприклад, як Французька компанія страхування зовнішньої торгівлі 

(Кафас), Управління страхування експорту (Японія), Департамент гарантій 

експортних кредитів (Великобританія), «Гермес» (Німеччина). Через державні 

гарантії комерційні банки, що беруть безпосередню участь у процесі 

кредитування експорту, мають захист від збитків і полегшують доступ 

експортерів до фінансових ресурсів. 

Існує два основні підходи до кредитної підтримки експорту. Перший 

підхід  за рахунок створення бюджету фондів, кошти з яких, через 

спеціалізовані державні або напівдержавні установи  експортні кредитні 

агентства (ЕКА), передаються вітчизняним експортерам. На ЕКА покладено 

також завдання здійснювати страхування і гарантування експортних кредитів, 

щоб забезпечити успішне просування продукції підприємств на міжнародні 

ринки і підтримку інвестицій за кордоном [18]. Наприклад, такими установами 

є Експортно-імпортний банк в США і «Контрольбанк» в Австрії.  

Другий підхід: з держбюджету виділяються певні суми для 

рефінансування банкам-кредиторам різниці між ринковими та пільговими 

процентними ставками по експортних кредитах (досвід Франції та Польщі) 

[19]. Таким чином, експортери отримують кредитні ресурси на більш вигідних 

умовах, ніж комерційні кредити на внутрішньому ринку, тому можуть надавати 

імпортерам кредити у вигляді відстрочок платежів, що є вагомою підтримкою в 

конкурентній боротьбі за міжнародні ринки збуту. 

Кредитно-фінансові інструменти стимулювання експорту призначені в 

першу чергу для збільшення кількості експортерів в середині країни, 

розширення географії постачань за допомогою освоєння нових ринків, 

розширення експортної номенклатури, підвищення конкурентоспроможності в 

цінах товарів та послуг. 

Фінансове стимулювання експорту досягло високого рівня в багатьох 

країнах світу. Відставання країни в цій сфері послаблює міжнародну 
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конкурентоспроможність, гальмує розвиток експорту, зменшує його 

ефективність, обмежує можливості використання національних ресурсів для 

зростання економіки та підвищення рівня добробуту населення [20]. 

З кінця 50-х  першої половини 60-х рр. ХХ ст. поширилися нові методи 

фінансування експорту у розвинених країнах, серед яких провідне місце 

належить прямому банківському кредитуванню закордонних покупців. При 

цьому відбувається своєрідний поділ функцій між банківським та комерційним 

кредитуванням. Банківське кредитування зосереджується головним чином на 

наданні великих середньо- і довгострокових кредитів покупцям продукції 

країни-кредитора, комерційне застосовують для короткострокових кредитних 

операцій на невеликі суми.  

Помітно активізувалася роль держави в розвитку механізму прямого 

банківського кредитування. Спираючись на систему державних гарантій та 

преференцій за експортними кредитами, вдаючись у разі необхідності до 

рефінансування своїх закордонних активів у державних кредитних інститутах 

за пільговими ставками, банки в короткий час збільшили обсяг наданих 

кредитів і забезпечили помірну вартість для позичальників. 

Спочатку пряме кредитування імпортерів здійснювалося шляхом 

«зв’язування» кредиту з разовою зовнішньоторговельною операцією. Проте 

останнім часом широкого поширення набуло відкриття банками так званих 

кредитних ліній для своїх іноземних позичальників на оплату 

зовнішньоторговельних угод. 

Крім того, в 70-ті рр. XX ст. з’явилися нові форми кредитно-фінансового 

стимулювання експорту, зокрема відновлювальна кредитна лінія, яку в тому 

числі почали активно використовувати експортери (різновид кредитної лінії, 

яка на сьогодні набула широкого застосування в кредитних операції 

євровалютного ринку). 

Серед специфічного інструментарію комерційного кредитування у 

міжнародній торгівлі набули розповсюдження факторингові та форфейтингові 

операції. 
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Факторинг – це купівля фінансовою установою (фінансовою компанією 

або банком) грошових претензій продавця і проведення їх оплати, у цьому разі 

фінансовий інститут виступає агентом, що працює з відстроченням платежів. 

Стягуючи борги з покупця і приймаючи на себе ризик за кредитом, 

факторингова компанія виконує функції експортного посередника, 

комерційного банку та страхової компанії одночасно. Вартість факторингу 

зазвичай вища, ніж банківського кредиту, оскільки враховується вартість 

операційного супроводження експортної угоди [21].  

У свою чергу форфейтинг – це операція з придбання фінансовим агентом 

(форфейтором), комерційного зобов’язання позичальника, яким виступає 

покупець/імпортер, перед кредитором (продавцем/експортером). Дана 

операція – за своєю суттю є формою кредитування торговельних операцій. Всі 

ризики за борговими зобов’язаннями переходять до форфейтора без права 

повернення на зобов’язання продавця. 

Факторингове обслуговування цікаве для підприємств МСБ, оскільки 

процес фінансування угоди частково доповнюється бухгалтерським, 

інформаційним, рекламним, збутовим, юридичним, страховим та іншим 

обслуговуванням кредитора (клієнта), що дає можливість клієнтам 

зосередитися на виробництві та економити на витратах по оплаті праці. 

Форфейтинг найбільш ефективний для великих підприємств, які мають на меті 

акумуляцію грошових коштів для реалізації довгострокових і дорогих проектів. 

На даний час в Україні ринок форфейтингу є не розвиненим і далеко не 

досконалий, багато в чому це пов’язано з тим, що банки не можуть виступати 

як форфейтори через низку законодавчих обмежень. При цьому банки не мають 

досвіду роботи за схемами форфейтингу, особливо за наявності середньо- та 

довгострокових ризиків. Водночас використання форфейтингових схем у 

країнах Західної Європи (Німеччина, Великобританія, Італія) надає 

експортерам додаткові можливості для фінансування та забезпечення 

зовнішньої торгівлі [21]. 
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Таким чином сучасний механізм стимулювання експорту розвинених 

країн характеризується великою кількістю форм та інструментів: 

1. державне кредитування. Держава забезпечує зниження процентної  

ставки по експортним кредитам і продовжує строки кредитування експорту. З 

цією метою в державах створюються спеціалізовані банки, організації, фонди, 

які надають кредити для експортерів; 

2. змішане кредитування (приватне та державне); 

3. наданням коштів організаціям, що сприяють розвитку бізнесу у 

країнах, які потенційно можуть імпортувати вітчизняну продукцію. Відповідні 

установи, забезпечують основу для формування попиту на продукцію 

експортерів на  ринках визначених країн. 

4. державне страхування експортних кредитів – страхування 

здійснюється за низькими ставками, що дозволяє значно підвищити 

зацікавленість постачання товарів на зовнішній ринок; 

5. податкові пільги для експортерів – форма стимулювання експорту 

залежить від застосування тієї чи іншої податкової політики. При сплаті прямих 

податків експортеру можуть надаватись різноманітні знижки з податків на 

доходи або відстрочка з їх виплати в залежності від суми експорту або темпу 

росту експортних операцій. Можливе звільнення від сплати непрямих податків; 

6. виділення субсидій на експорт – бюджетні виплати експортерам, що 

дає їм змогу продавати товар іноземним покупцям за цінами нижчими ніж на 

внутрішньому ринку; 

7. організація та інформаційне сприяння з боку держави в експорті – 

це організація торгових виставок та ярмарок закордоном, забезпечення 

допомоги з боку апарату посольств, забезпечення фірм торгово-економічною 

інформацією. 
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1.2 Генезис систем підтримки експортерів: інституціональний аспект 

 

Основою міжнародних зв’язків завжди були зовнішньоторговельні 

відносини. Їх еволюція була водночас і причиною, і наслідком змін у 

глобальній економічній системі. В контексті даного дослідження можна 

виокремити 6 основних етапів розвитку міжнародної торгівлі (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Еволюція міжнародної торгівлі та її ключові тенденції 

Джерело: складено автором на основі [22], [23] 

 

I етап  початковий комерційний період (1500  початок 19 ст.). Даний 

період характеризувався епохою Великих географічних відкриттів, масовою 

колонізацією земель і як наслідок розширенням ринків збуту. Нарощування 

промислового виробництва у великих країнах збільшувало пропозицію не лише 

на локальних ринках, але вже й на міжнародному. Водночас в цей період 

активно використовуються протекціоністські заходи тарифного і нетарифного 

регулювання («хлібні закони» у Великобританії, тарифні обмеження у 

Голландії тощо) [24]. В цей час основу міжнародної торгівлі становлять 
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міждержавні відносини без залучення приватного капіталу. Спрощення у 

системі фінансових розрахунків в основному відбувається за рахунок розвитку 

банківської справи у Європі. 

II етап  період становлення міжнародного товарообігу (19 ст.  1914 

рр.). В цей період активним гравцем на світових товарних ринках стає США. 

Лібералізація торгівельних відносин, відповідно до положень класичної школи, 

сприяла високим темпам економічного розвитку та промислового виробництва 

у країнах світу. Трансокеанічна торгівля забезпечувала попит і пропозицію на 

необхідні товари та послуги. Даний етап характеризується початком активної 

участі великого бізнесу у торгівельних відносинах. 

III етап  період між двома світовими війнами (1914  1945 рр.). Період 

Світових воєн та Великої депресії негативно позначився на світових 

торгівельних відносинах. Основними товарами знову стають сировинні товари 

[23]. В цих умовах відбувається відхід від системи золотого стандарту та 

запровадження Бреттон-Вудської системи, що виступає передумовою для 

подальшого спрощення міжнародних розрахунків. В цих умовах у 

Великобританії створюється перше експортно-кредитне агентство – 

Департамент з гарантування експортних кредитів, яке, по суті, було урядовою 

організацією і створювалось для додаткового гарантування експорту у 

Радянський Союз в умовах підвищених ризиків, що спостерігались в середині 

країни. 

IV етап  повоєнний період (1945  перша половина 70-х рр.). 

Післявоєнний період є активним етапом розвитку міжнародної торгівлі та 

початку глобалізаційних процесів. На Женевській міжнародній конференції у 

1947 році була розроблена та ухвалена Генеральна угода з тарифів і торгівлі 

(ГАТТ) що заклала основу лібералізації торгівельних відносин, яка 

відбувається і зараз. 

V етап – період глобалізації світової економіки (кінець 70-х років – до 

2000-х рр.). Запровадження Ямайської валютної системи та впровадження 

електронних технологій у міжнародні розрахунки підтримує активний розвиток 
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міжнародної торгівлі. Транснаціональні корпорації та великий бізнес 

відіграють дедалі більш важливу роль на світових ринках, ніж безпосередньо 

держави, як учасники експортно-імпортних відносин. В умовах намагань країн 

обійти ГАТТ за допомогою нетарифних обмежень створюється Світова 

організація торгівлі. Водночас створюються і розвиваються регіональні 

об’єднання (ЄС, НАФТА, АСЕАН), що сприяє лібералізації регіональної 

торгівлі. 

VІ етап – період цифрової глобалізованої економіки (починаючи з 2000-х 

рр.). Розвиток світових торгівельних майданчиків (Ebay, Amazon, Aliexpress), 

здешевлення вартості експортних операцій, розвиток міжнародних фріланс 

платформ  все це сприяло підвищенню ролі малого та середньому бізнесу на 

міжнародних риках та експорті. Розвиток і переважання сфери послуг в цей 

період також сприяє посиленню конкурентоспроможності МСБ на зовнішньому 

ринку. За даними ООН, завершення цифровізації експортних документів 

дозволить знизити в середньому вартість експорту на 31%, а час на 

транспортування на 44%. Водночас торгівельні війни та активізації 

протекціоністських заходів з боку США не дозволяють отримати світовій 

економіці максимальну вигоду від наведених тенденцій [25], [26]. 

Важливим підетапом розвитку міжнародних торгівельних відносин на 

сучасному етапі розвитку стала торгівельне протистояння між США та Китаєм, 

що розпочалось на початку 2018 року з підвищення мит на імпорт сталі та 

алюмінію в США з Китаю та інших країн світу, а потім на визначені категорії 

китайської продукції, що ввозиться до США. Можна виділити особливості 

такого протистояння: 

1. На підвищення мит для країн світу в значному обсязі відреагувала 

лише одна країна – Китай, який запровадив еквівалентні мита у розмірі 15֪–25% 

в залежності від групи товарів на загальний обсяг 97,7 млрд дол. У свою чергу 

ЄС, Туреччина, Індія, Росія та інші країни запровадили контрмита відповідного 

розміру, проте загальний обсяг покриття контрмитами не перевищував 3 млрд 

дол. США. [27] 
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2. Вплив на світову економіку – можливе скорочення темпів 

зростання світового ВВП на 3 в.п., а отже на глобальному рівні можлива 

невелика рецесія. За оцінками МВФ, китайська промисловість може втратити 

(за винятком електроніки) до 5% зайнятих працівників, аграрії і виробники 

транспортного обладнання в США – до 1%. Для США та Китаю втрати 

приросту ВВП будуть становити у межах 0,6-1,5 в.п. ВВП. 

3.  Особливістю використання фінансових інструментів. У відповідь 

на активне використання тарифного інструментарію з боку США, Китаєм був 

задіяний кредитно-фінансовий інструментарій для забезпечення національних 

експортерів фінансовими ресурсами та підтримки рівня експорту. Так за період 

20172018 рр. обсяги короткострокових кредитів наданих експортерам 

суб’єктами експортної підтримки Китаю, зросли на 17%  до 481,4 млрд дол. 

Серед країн G-12 Китай був однією з небагатьох країн, де обсяги 

короткострокового фінансування зросли, при цьому темп зростання був 

найвищим. Водночас відбулось незначне зростання обсягів середньо- та 

довгострокової кредитної підтримки. Таким чином, Китай, окрім використання 

інструментів дзеркальної відповіді, активно використовує кредитний 

інструментарій для альтернативного розширення власного експорту на інших 

ринках (Таблиця 1.1). 

4.  Використання інформаційного фактору. Китай здійснив зміну 

графіків виходу даних щодо обсягів торгівельної підтримки, таким чином дані 

Китаю у фінальному вигляді не включені у Звіт про конкурентоспроможність 

експорту, що готує EXIM bank США, де порівнюються програми підтримки 

експортерів та їх обсяги. Основна мета – мінімізувати вплив даної інформації 

на фінансові ринки, і публікувати їх у максимально вигідний для себе час [28]. 

Таким чином, сучасний етап розвитку міжнародних торгівельних 

відносин характеризується зростанням ролі суб’єктів МСБ, технологізацією 

торгівлі, та зростанням протекціоністських тенденцій, що відповідним чином 

відображається на експортній діяльності держав. 
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Таблиця 1.1 

Обсяги короткострокових кредитів, виданих ЕКА країн G-12, млрд дол. 

Країна (агентство) 2017 2018 

Китай (SINOSURE) 412,80 481,40 

Корея (KSURE) 114,63 121,99 

Японія (NEXI) 49,08 49,84 

Канада (EDC) 43,96 43,64 

Індія (ECGC) 39,80 30.90 

Росія (EXIAR) 11,39 15,43 

Німеччина  

(EULER HERMES) 

10,96 11,06 

США (U.S. EXIM) 2,81 2,39 

Італія (SACE) 0,61 1,05 

Велика Британія (UKEF) 0,16 0,05 

Бразилія (ABGF) 0,01 0,00 

Франція (BPIFRANCE) 0,00 0,00 

Джерело: складено автором на основі [28]. 

 

Експортна діяльність є частиною зовнішньоекономічної політики 

держави, яку можна визначити як діяльність держави, що спрямована на 

регулювання економічних відносин з іншими країнами й на забезпечення 

ефективного використання зовнішнього фактору в національній економіці. В 

свою чергу, державне регулювання зовнішньоекономічних відносин передбачає 

створення відповідних умов та механізмів для ефективного розвитку відносин 

здійснення діяльності у цій сфері. В залежності від того, якими є стратегічні 

цілі та на якому етапі розвитку знаходиться економіка країни, її 

зовнішньоекономічна складова може носити як захисний, так і наступальний 

характер. Національний та міжнародний досвід зовнішньоекономічної 

діяльності країн світу вказує на існування трьох основоположних 

концептуальних підходів до управління зовнішньоекономічною політикою, 
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наведених на рисунку 1.3. Варто відзначити, що в сучасних умовах автократія 

існує у якості крайнього вияву протекціонізму за окремими напрямами його 

регулювання [29]. 

 

 

Рис. 1.3. Концептуальні підходи до управління 

зовнішньоекономічною діяльністю 
Джерело: складено автором на основі [29], [30] 

 

Динамічний розвиток світового господарства, його інституційні та 

структурні перетворення характеризуються одночасним співіснуванням двох 

концептуальних підходів до процесу управління зовнішньоекономічною 

політикою країни – протекціонізму і фрітрейдерства. Протягом багатьох років 

змінним залишається лише співвідношення застосування методів та важелів 

цих підходів. Збільшення взаємної відкритості економіки дозволяє отримати 

вигоди абсолютних та порівняльних переваг, а також здешевити вартість 

продукції на внутрішньому ринку товарів та послуг. Натомість зростання 

протекціонізму дозволяє забезпечити розвиток внутрішнього виробництва та 

підвищення конкурентоздатності економіки в цілому [30]. 

Автократія 

•Мета: створення 
замкнутої, 
самодостатньої, 
незалежної від інших 
країн, ізольованої системи 
господарювання, яка 
здатна постійно 
задовольняти власні 
інтереси та потреби 
країни. 

•Принципи: жорсткий 
централізований контроль 
над економікою країни; 
обмеження експортно-
імпортних торгівельних 
відносин з іншими 
країнами; проведення 
операцій виключно в 
національній валюті; 
незалежність від 
іноземного капіталу та 
інвестицій. 

Протекціонізм 

•Мета: захист вітчизняного 
виробника або галузі 
економіки від можливого 
негативного впливу 
іноземної конкуренції. 

•Принципи: активне 
втручання органів 
державної влади, шляхом 
активного застосування 
тарифних та нетарифних 
методів та інструментів; 
сприяння ефективному 
зниженню витрат на 
виробництво товарів 
національного 
походження; забезпечення 
доступності товарів 
високої якості, шляхом 
зниження їх ціни; 
підвищення інноваційно-
технічного розвитку 
виробничого процесу. 

Фрітрейдерство 

• Мета: досягнення 
ринкової рівноваги, 
шляхом розвитку та 
поглиблення відносин 
між країнами. 

• Принципи: органи 
державної влади майже 
не втручаються у 
фінансово-економічні 
відносини з іншими 
країнами; відсутність 
штучно створених 
бар’єрів для входу 
іноземних фінансово-
господарських 
структур на 
внутрішній ринок. 
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Ключовими тенденціями розвитку сучасної системи 

зовнішньоторговельних відносин є такі: 

– підвищення рівня юридичного супроводження угод, що забезпечує 

прозорість, визначеність та стабільність міжнародного торговельно-

економічного середовища; 

– уніфікація правових, адміністративних, організаційно-технічних 

інструментів регулювання міжнародної торгівлі і в цілому 

зовнішньоекономічних зв’язків більшості країн, міжнародна сумісність 

практики і техніки торгово–політичного регулювання, що досягається 

системою багатосторонніх міждержавних угод і домовленостей, створюючи 

єдиний правовий, адміністративний та організаційно-технічний простір [31]; 

– зростання рівня дієвості систем регулювання та контролю міжнародної 

торгівлі, як на основі міжнародних договорів, так і на основі гармонізації 

використання країнами інструментів торговельно-економічного стимулювання 

підтримки та розвитку експортно-імпортних операцій; 

– формування пріоритетності економічних важелів регулювання 

міжнародної торгівлі порівняно із застосуванням заходів прямого 

адміністративного впливу, що знаходить відображення в розширенні 

використання кредитних, фінансових, митних інструментів впливу на обсяги, 

динаміку та структури експорту й імпорту; 

– зростання технічної оснащеності та інформаційної забезпеченості 

систем регулювання міжнародної торгівлі, що забезпечує можливість збору, 

обробки, аналізу та розповсюдження великих масивів статистичної, 

кон'юнктурної і нормативно-правової інформації за допомогою сучасних 

інформаційних технологій і засобів [31]. 

В цих умовах баланс між вільною торгівлею та протекціонізмом 

визначається ступенем використання інструментів обмежувальної ділової 

практики (сукупність дій, заходів, прийомів, що формують ринкову поведінку 

підприємств чи їх об’єднань з метою досягнення та утримання провідної 

позиції на ринку шляхом обмеження або послаблення конкурентної боротьби). 
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Обмежувальні заходи зменшують ступінь вільності зовнішньоекономічних 

відносин та дозволяють використати позитивні сторони протекціонізму 

(короткострокове стимулювання активності функціонування внутрішнього 

ринку; сприяння процесу створення нових і відновлення діяльності існуючих 

підприємств; створення сприятливих умов діяльності іноземним інвесторам, які 

мають намір «проникнути за межі тарифної стіни»).  

Законодавство стосовно обмежувальної ділової практики виникло в кінці 

XIX – на початку XX ст. у США, а починаючи з 50–60-х рр. т поширилося і в 

європейських країнах – Франції, Німеччині, Великобританії, Нідерландах, 

Австрії, Бельгії, Іспанії, Швейцарії, Скандинавських країнах, а також в Японії, 

Канаді, Австралії, Новій Зеландії та в ін. У 7080-ті рр. ХХ ст. відповідні 

законодавчі акти були прийняті в Угорщині та Польщі, а згодом і в усіх країнах 

Східної Європи та колишнього Радянського Союзу. Боротьба з обмежувальною 

діловою практикою знаходить своє відображення в спробах її регламентації на 

міжнародно-правовій основі. Ще в 1957 р. спеціальні норми були внесені в 

Римський договір про створення Європейської Економічної Спільноти (ст. 85 і 

86) та деякі інші європейські конвенції, в Генеральну угоду з тарифів та 

торгівлі – ГАТТ (ст. VI). Пропозиції, розроблені Конференцією з торгівлі та 

розвитку ООН (ЮНКТАД), щодо боротьби з обмежувальної практикою, були 

ухвалені Конференцією ООН з обмежувальної і ділової практики, а згодом 

Генеральною Асамблеєю ООН у 1980 р. під назвою «Комплекс узгоджених на 

багатосторонній основі справедливих принципів і правил для контролю за 

обмежувальною діловою практикою». Цим документом визначаються 

обов’язки держав стосовно розробки законодавства, забезпечення 

адміністративного і судового захисту проти актів обмежувальної практики в 

інтересах розвитку міжнародної торгівлі. На даний час Світова організація 

торгівлі є основним органом що здійснює регулювання зовнішньоторговельних 

відносин у світі на засадах вільної торгівлі. Основними документами, що 

регулюють світову торгівлю в рамках СОТ на даний час є:  

– Генеральна угода з тарифів та торгівлі (ГАТТ); 
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– Угода про субсидії та компенсаційні заходи; 

– Угода щодо сільського господарства. 

Відповідно до Угоди про субсидії та компенсаційні заходи, які 

стосуються несільськогосподарських товарів, використання експортних 

субсидій заборонено. Зокрема, стаття 3(а) забороняє субсидування експорту 

незалежно від того, чи є ця субсидія залежною від експорту «за законом, чи є 

такою на практиці» [31]. 

Перелік експортних субсидій, включений в Угоду про субсидії та 

компенсаційні заходи, містить прямі експортні субсидії, схеми втримання курсу 

валют, звільнення від оподаткування або відтермінування сплати прямих 

податків на експорт, надання продуктів та послуг для використання в 

експортному виробництві на більш вигідних умовах, ніж виробництво товарів, 

що споживаються на внутрішньому ринку та положення щодо надання гарантій 

експортних кредитів або запровадження програм страхування, що 

передбачають ставки експортних кредитів, менші за комерційні. 

Угодою щодо сільського господарства заборонено надавати експортні 

субсидії, якщо вони спеціально не названі в переліку зобов’язань країн-членів.  

Відповідно до Угоди про субсидії та компенсаторні заходи (УСКЗ) 

існують також так звані субсидії, що дають підставу для застосування заходів. 

Це означає, що субсидія дозволяється, якщо країна, яка подає скаргу, не доведе, 

що ця субсидія має негативний вплив на економіку цієї країни. Спочатку Угода 

про субсидії та компенсаційні заходи містила також третю категорію: субсидії, 

які не дають підстави для застосування заходів, але ця категорія існувала лише 

5 років; її дія закінчилась 31 грудня 1999 року [12]. 

Зазвичай, не спричиняє застосування обмежень та потенційних позовів 

державна підтримка щодо: 

– відкриття та діяльності закордонних представництв; 

– дослідження ринків, послуг консультантів із маркетингу; 

– відвідування інших країн з метою просування своєї продукції або 

запрошення покупців у свою країну з цією ж метою; 
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– послуг міжнародного зв’язку з представництвами та партнерами; 

– надання зразків своєї продукції; 

– участі в торгових виставках, ярмарках, семінарах; 

– витрат на виробництво та/або розміщення рекламної продукції; 

– участі в тендерах та підготовки тендерної документації; 

– надання технічної інформації про свою продукцію [12]. 

Угода про офіційну підтримку експорту ОЕСР (Угода ОЕСР) набула 

чинності в 1978 році і є додатковим інструментом лібералізації 

зовнішньоторговельних відносин у світі. Положення угоди вперше дозволили 

врегулювати правила експортної підтримки в країнах ОЕСР і знизити 

конкуренцію підприємств за отримання експортної підтримки. З того часу 

угода зазнала значних змін, особлива увага приділялась обмеженню експортних 

кредитів. Шляхом обмеження міждержавної конкуренції щодо надання 

субсидій своїм експортерам перегляд домовленостей зрівняв можливості для 

експортерів та змінив умови фінансування, що значно покращило якість товарів 

та послуг, які експортувалися. 

Угода ОЕСР базується на принципах прозорості, конкуренції та 

переконанні в тому, що порушення правил та умов домовленості призведе до 

політичної відповідальності на вищому рівні або подібних дій з боку інших 

урядів. Угода ОЕСР узгоджується з Угодою про субсидії та компенсаційні 

заходи СОТ. 

Угода ОЕСР встановлює обмеження щодо інструментів та обсягів 

надання офіційної підтримки експорту, зокрема експортних кредитів та 

допомоги. Так, Угода ОЕСР встановлює правила, що стандартизують виплату 

основної суми боргу, відсотків за експортним кредитом та виплати страхових 

премій за експортним кредитом. 

Додаткові вимоги щодо сплати суми контракту застосовуються до 

покупців товарів та послуг, що отримують офіційну підтримку [12]. 

Обмеження експортної підтримки накладаються диференційовано 

залежно від ступеня ризику, присудженого відповідній країні. Крім того, Угода 
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ОЕСР передбачає спеціальні положення щодо окремих секторів: 

суднобудування, атомної енергетики, електроенергетики, літакобудування, 

водопостачання та відновлюваної енергії. Також слід зазначити, що Угода про 

експортні кредити (УЕК) не поширюється на кредити та інші угоди терміном до 

2 років і не застосовується до підтримки сільського господарства й торгівлі 

зброєю. 

Правила надання пов’язаної підтримки були вперше встановлені в 1992 

році, а потім були вдосконалені. У 2003 році в ці правила було внесено зміни, 

які передбачали заборону надання такої допомоги системам транспортування 

енергії та вантажним перевезенням. 

Підтримка може здійснюватись у таких формах: 

 надання позик, як це визначено Принципами спільного 

фінансування та надання підтримки, а також частково об’єднаними 

принципами офіційної підтримки (1978); 

 надання грантів та кредитів, за винятком офіційних експортних 

кредитів, які включені в Угоду; 

 будь-яка асоційована підтримка. Наприклад, експортний кредит 

офіційно підтримується законодавчо або фактично, під контролем донора, 

прямим кредитуванням/фінансуванням, рефінансуванням, утримання ставок за 

кредитами на рівні нижчому ніж ринковий, страховими гарантіями, до яких 

застосовується Угода. 

Країни, що отримують асоційовану підтримку, повинні відповідати 

певним умовам. Такі країни визначаються за коефіцієнтом Джіні та за 

стандартами Світового Банку. Світовий Банк перераховує цей поріг щороку для 

цієї категорії країн. Країна класифікується відповідно до встановлених 

розрахунків доти, поки учасники не приймають рішення діяти по-іншому. 

В нинішніх умовах заходи протекціонізму мають все більшу кількість 

обмежень. При цьому, з розширенням можливостей непрямого стимулювання 

експорту (пільгові експортні кредити, безкоштовна маркетингова підтримка, 

державні гарантії та страхування тощо), основні механізми протекціонізму, 
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починають трансформуватись у політику підтримки національного виробника, 

який спрямовує свою продукцію в тому числі на експорт.  

Світова глобалізація зумовила побудову вертикальної спеціалізації у 

міжнародній торгівлі. Виробництво складних промислових товарів, 

трансформувалось у послідовність виробництв проміжних товарів, де 

приймають участь багато країн, які на вході виробничого процесу, отримують 

первинний ресурс для даної стадії виробництва, а на виході, експортують його 

обробленим, у наступну країну, де перероблена продукція є ресурсом для 

наступної стадії [32]. В цих умовах, наявність імпортних бар’єрів, зумовлює 

підвищення вартості експортної ціни і може спонукати замовника до пошуку 

альтернативних ринків виробництв з більш лояльними умовами та нижчою 

вартістю на виході. Проте розуміння виробничого циклу, призводить до 

ситуації, коли країнам не вигідно встановлювати імпортні бар’єри, натомість 

вигідно розширювати свою частку у загальному виробничому процесі. Тому 

фінансові та операційні ресурси направляються на трансформацію 

внутрішнього виробництва (переоснащення, започаткування нових виробництв, 

пільгове кредитування трансформації діючих виробництв у відповідні галузі, 

створення державних підприємств у відповідних галузях тощо). В подальшому 

відповідне виробництво стає експортером додаткової продукції, і таким чином, 

одна з загальних цілей протекціонізму – уникнення дефіциту торгового та 

платіжного балансу досягається за рахунок збільшення експорту та експортного 

потенціалу країни в цілому. Схема трансформації наведена на рис. 1.4. 

Ілюстрацією даної тенденції на практиці є приклад Республіки Білорусь у 

сфері просування сільськогосподарської техніки на світовому ринку товарів та 

послуг. Урядом Республіки укладено договори більш ніж з 60-ма фінансовими 

установами у 30-х країнах світу щодо пільгового кредитування (з компенсацією 

різниці відсоткових ставок) сільськогосподарської техніки 77 підприємств 

Білорусі [95]. 

В Україні також функціонує відповідна програма, і її партнерами є 

Укргазбанк, Укрексімбанк та ПУМБ. Враховуючи, що виробництво 
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сільськогосподарської техніки є однією зі спеціалізацій підприємств 

машинобудування в Україні, наявність у відповідному списку двох державних 

банків, що фактично створюють конкуренцію внутрішньому виробнику на 

пільгових умовах, є додатковим підтвердженням неефективності державної 

економічної політики у даній сфері. 

 

 

Рис. 1.4. Схема трансформації протекціонізму у сучасних умовах 
Джерело: складено автором 

 

В результаті діяльності відповідної програми в тому числі стрімкими 

темпами зростають обсяги імпорту відповідної продукції в Україну (Таблиця 

1.2). Щорічні темпи зростання імпорту – більше 10%, при цьому експорт 

відповідних товарів розвивається волатильно і займає на даний час менше 1% 

загального обсягу експорту. 

Водночас промислове виробництво сільськогосподарської техніки в 

Україні за аналізований період часу має змінну динаміку (рис. 1.5). 

Умови кредитування за відповідною програмою є одними з 

найвигідніших на ринку. За рахунок того, що рівень компенсації складає 2/3 

розміру облікової ставки НБУ на дату укладення кредитного договору, але не 

більше 8 % річних, банки-партнери в Україні пропонують ставку від 13%. При 
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цьому строк кредитування (до 5 років) забезпечує можливість невисокого 

фінального платежу для клієнта. Стосовно обсягів, що вже були 

прокредитовані, то станом на квітень 2019 року, на момент продовження 

програми Укргазбанком з початку дії програми було видано понад 400 кредитів 

на загальну суму близько 500 млн. грн. Ці кошти могли б бути використані як 

додатковий інвестиційний ресурс у промисловість України, зокрема суб’єктами 

сільськогосподарського машинобудування [33].  

 

Таблиця 1.2 

Динаміка експорту та імпорту в Україні товарів 87 групи УКТЗЕД 

87 

група 

(що 

включає 

с.-г. 

техніку) 

Експорт Імпорт 

Сальдо, тис. 

дол. США 
вартість, 

тис. дол. 

США 

у % до 

вiдп. 

перiоду 

попер. 

року 

у % до 

загальн. 

обсягу 

вартість, 

тис. дол. 

США 

у % до 

вiдп. 

перiоду 

попер. 

року 

у % до 

загальн. 

обсягу 

2015 13167,59 69,4 1,5 94582,69 110,6 3,9 -81415,11 

2016 8283,28 62,9 0,9 171376,08 181,2 6,2 -163092,80 

2017 11639,50 140,5 1,0 207433,44 121,0 6,5 -195793,94 

2018 12094,07 103,9 0,9 231101,22 111,4 6,1 -219007,15 

Джерело: складено автором на основі [34] 

 

Таким чином, можна зробити висновок, що дана програма негативно 

впливає на виробництво сільськогосподарської техніки в Україні та блокує 

експортний потенціал галузі, оскільки країни СНД, де працюють аналогічні 

програми, є одними з основних імпортерів української сільськогосподарської 

техніки. В умовах недієздатності вітчизняного експортно-кредитного агентства 

відсутня установа, яка б могла впровадити комплекс відповідних заходів для 

просування українських товарів та послуг на зовнішніх ринках та забезпечила б 

їх відповідне фінансування. Таким чином Республіка Білорусь, забезпечуючи 

підтримку власного експорту, водночас забезпечує захист національного 

виробника шляхом зниження ділової активності конкурентів на їх локальних 

ринках. Таким чином, політика імпортозаміщення, як відображення 
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протекціоністських заходів трансформується у підтримку національного 

виробника. 

 

 

 

Рис 1.5. Обсяги виробництва сільськогосподарського машинобудування  

в Україні, млн. грн. 
Джерело: складено автором на основі [34]  

 

В Європейському союзі діє угода про вільну торгівлю, до якої 

приєдналась і Україна. Поглиблена та всеосяжна угода про вільну торгівлю 

(ЗВТ+) між Україною та ЄС – це широкомасштабна за змістом торговельна 

угода, яка спрямована на зменшення та скасування тарифів, які застосовуються 

сторонами щодо товарів, лібералізацію доступу до ринку послуг, а також на 

приведення українських правил та регламентів, що стосуються бізнесу, у 

відповідність до правил та регламентів ЄС з метою забезпечення вільного руху 

товарів і послуг між двома сторонами та взаємного недискримінаційного 

ставлення до компаній, товарів і послуг на території України та ЄС. Торгова 

політика ЄС спрямовується на полегшення здійснення торгівлі всередині 

угрупування та розробку єдиного підходу до третіх країн. Це сприяє захисту 

виробників країн-членів і укріпленню позиції ЄС у світі. Тим самим загальна 
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торгова політика стає невід’ємною частиною формування внутрішнього ринку 

Євросоюзу [35]. 

Внутрішній ринок ЄС розглядається як «простір без внутрішніх меж, в 

якому забезпечується вільний рух товарів, осіб, послуг та капіталів»; він є 

вищою формою економічної інтеграції порівняно із спільним ринком. У 1985 р. 

було прийнято офіційний документ «Завершення формування внутрішнього 

ринку», в якому викладено програму створення внутрішнього ринку. Вона 

містить 300 директив і передбачала усунення фізичних і технічних бар’єрів 

торгівлі, свободу руху капіталу, гармонізацію акціонерного права, податкову 

гармонізацію [36]. 

Створення внутрішнього ринку стало важливим стимулом для розвитку 

європейської торгівлі, що призвело до значного зменшення витрат виробництва 

і просування товарів на ринок. 

Єдина торгова політика спрямована на розвиток і укріплення раніше 

створених торговельних союзів, посилення конкурентоспроможності 

європейських фірм. Вона базується на двох основних принципах.  

Перший принцип: країни-члени приймають участь у створенні системи 

гармонічних міжнародних торгових відносин і поступово усувають торгові 

бар’єри в світовій торгівлі, тобто в основу єдиної зовнішньоторговельної 

політики ЄС закладено норми і правила ГАТТ. Однак, схильність ЄС до норм і 

правил ГАТТ значно менша ніж у її конкурентів (наприклад, у США), оскільки 

вважається, що регулювання міжнародної торгівлі повинно здійснюватися 

насамперед виходячи з інтересів національного ринку. Таким чином, 

європейські країни намагаються захиститися від введення «чужих правил» і 

забезпечити собі свободу у виборі засобів і методів захисту свого внутрішнього 

ринку. Саме це обумовлює диференційований підхід до застосування окремих 

заходів зовнішньоторговельної політики країн ЄС. Діюче торгове 

законодавство країн ЄС, як правило, орієнтовано на захист внутрішнього 

ринку, який зараз має значні переваги перед експортерами з третіх країн.  



49 

Другий принцип: сприяння посиленню конкурентоспроможності 

європейських держав та їх підприємств шляхом усунення взаємних торгових 

бар’єрів. Це буде сприяти більш ефективному використанню переваг 

європейського ринку [23]. 

Одночасно з впровадженням принципів та інструментів вільної торгівлі 

на основі міжнародних та/або взаємних угод а також враховуючи необхідність 

забезпечення конкурентоспроможності виробництв у багатьох країнах все 

більшого поширення набувають способи та інструменти протекціонізму, що 

явно не суперечать принципам вільної торгівлі. Для цього використовується 

широкий інструментарій державного регулювання ЗЕД (Таблиця 1.3). 

 

Таблиця 1.3 

Методи державного регулювання ЗЕД  

Критерії Методи Характеристика методів 

Форма впливу на 

суб'єкти ЗЕД 

Економічні 

Непрямий вплив, альтернатива поведінки для 

суб'єктів наявна, результати впливу не 

передбачувані 

Адміністративні 

Прямий вплив, альтернативи поведінки для 

суб'єктів не існує, результати впливу є 

передбачуваними 

Засіб впливу на 

суб'єкти ЗЕД 

Правові 
Встановлення обов'язкових для виконання 

юридичних норм (правил) поведінки суб'єктів 

Адміністративні Прямий вплив держави на діяльність суб'єктів 

Економічні, у тому 

числі 
Вплив на економічні інтереси суб'єктів: 

- фінансово-

бюджетні; 
- вплив на фінанси суб’єктів, 

- кредитні - вплив на обсяги кредитування 

Очікуваний 

результат впливу 

Стимулюючі Пожвавлюють економічну активність суб’єктів 

Обмежуючі Стримують економічну активність суб’єктів 

Використання 

тарифу як засобу 

регулювання 

Тарифні (митні) Передбачають використання митного тарифу 

Нетарифні (немитні) 
Не передбачають використання митного 

тарифу 

Джерело: складено автором на основі [37]. 
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Комбінація нетарифних, економічних форм та засобів впливу є проявами 

протекціонізму на сучасних умовах і є прикладами прихованого протекціонізму 

(деякі дослідники вважають це також проявом неопротекціонізму). Механізм 

поєднання прямого і непрямого регулювання, правових, адміністративних і 

економічних методів, може бути різним залежно від розвитку ринкових 

відносин, фінансової та економічної ситуації в країні. З розвитком ринкових 

відносин, залученням до процесу регулювання інститутів ринку. Методи 

прямого впливу (адміністративні), як правило, поступаються місцем 

опосередкованим (економічним) і відіграють другорядну роль. Використання їх 

стає доцільним тоді, коли ринковий механізм та економічні способи 

державного регулювання економіки виявляються недостатніми або діють надто 

повільно. 

Серед основних відповідних інструментів, що використовуються у світі, є 

підтримка експортерів за рахунок надання пільгових кредитів, впровадження 

програм компенсації відсоткових ставок, пільгове кредитування, страхування 

експортних контрактів, закупівля первинної сировини на пільгових умовах 

тощо.  

Оскільки нетарифні економічні форми та засоби опосередкованого 

впливу не суперечать міжнародним угодам, масштаби практичного 

впровадження систем підтримки та стимулювання експорту у світі значно 

зросли за останні кілька десятиліть, водночас з розвитком інституціональної 

побудови системи. Серед них основним інструментом є заснування експортно-

кредитного агентства – установи, що забезпечує кредитування та/або 

страхування кредитних операцій експортерів.  

Як уже зазначалось, перші ЕКА були створені у 1910-х роках у Великій 

Британії та Німеччині. До кінця 70-х років більшість розвинутих країн уже 

застосовували механізм підтримки експорту з використанням ЕКА. На сьогодні 

у світі існує близько 100 ЕКА, пік їх створення припадає на 90-ті роки 

минулого сторіччя, коли ЕКА були відкриті в країнах із перехідною 

економікою та країнах, що розвиваються [38]. Дотепер не існує «ідеального 
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зразка» або навіть «типової моделі» експортного кредитного агентства. Основні 

моделі ведення бізнесу ЕКА представлено в таблиці 1.4. 

 

Таблиця 1.4 

Бізнес-моделі ЕКА, які застосовуються у світовій практиці 

Модель Опис Країни 

Приватна компанія, 

що діє як агент 

уряду 

Уряд укладає ексклюзивний 

договір із приватною компанією, 

яка здійснює фінансування та/або 

страхування від імені уряду 

Франція, 

Німеччина, 

Нідерланди 

Урядовий підрозділ 
Окремий підрозділ уряду, або 

окремого міністерства 

Велика Британія, 

Швейцарія 

Державне 

підприємство 

Автономна установа, що 

підпорядковується уряду 

Канада, США, 

Туреччина, 

Японія, 

Австралія 

Віртуальна ЕКА 

Уряд займається прийняттям 

рішень та бере на себе частину 

ризику. 

Нова Зеландія 

Джерело: складено автором на основі [39], [40] 

 

ЕКА, в основному, створюють для зменшення торгівельних та 

інвестиційних ризиків. Відповідно, ЕКА мають підтримувати та сприяти 

експорту та зовнішнім інвестиціям шляхом надання фінансової підтримки: 

страхування, гарантування міжнародних трансакцій, а також надання кредитів 

та грантів [41]. 

Завданням уряду в цьому випадку є заохотити приватний сектор брати 

участь у кредитуванні експорту (створювати сприятливі рамкові умови 

розвитку ринку фінансового посередництва), а також моніторити діяльність 

ЕКА, щоб пересвідчитися, що воно не виконує функції ринкових агентів та не 

перешкоджає розвитку приватного сектору. 

Перелік фінансових послуг, що надаються ЕКА, може бути дуже 

широким. В загальному прийнято вважати, що він включає в себе кредити та 
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кредитні лінії, послуги страхування та послуги з надання гарантій як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

За обсягами фінансування на сучасному етапі розвитку найбільш 

поширеним є транскордонне інвестиційне кредитування (рис. 1.6). Різноманітні 

програми закордонного кредитування покупця дозволяють забезпечити попит 

на продукцію вітчизняних експортерів. Безпосередньо експортний кредит 

займає 3%, гарантії 21% [42]. Нецільове фінансування, тобто участь у 

екологічних проектах, у проектах розвитку на ринках кран – потенційних 

покупців досягає 10% і є невід’ємною складовою політики просування товарів 

на зовнішніх ринках. Таким чином пряме кредитування є основою кредитного 

інструментарію, що використовується ЕКА в процесі своєї діяльності. 

 

 

Рис 1.6. Інструменти фінансування, що використовують ЕКА  

(світова практика) 

Джерело: Складено автором на основі [42] 

 

ЕКА в основному використовують три способи надання коштів суб’єкту-

імпортеру: пряме кредитування (що є найпростішим способом); позика 

фінансового посередника (експортно-імпортний банк позичає кошти 
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фінансовому посереднику, наприклад комерційному банку, який, у свою чергу, 

позичає кошти суб’єкту-імпортеру); вирівнювання процентних ставок 

(комерційний позикодавець надає кредит суб’єкту-імпортеру за нижчими 

ринковими процентними ставками, і, в свою чергу, отримує компенсацію від 

експортно-імпортного банку різниці між нижчою ринковою ставкою та 

комерційною ставкою).  

ЕКА також часто мають консалтинговий компонент, який займається 

інформаційно-аналітичним обслуговуванням фінансових послуг. Наприклад: 

– надання інформації щодо фінансування експорту та інших джерел 

допомоги; 

– надання платної якісної бізнес-інформації щодо експортних 

можливостей; 

– підготовка високоякісних тендерних пропозицій; 

– тлумачення експортних угод стосовно умов фінансування; 

– фінансування робочого капіталу для розширення бізнесу та виконання 

експортних контрактів. [43] 

Паралельно з ЕКА важливу роль у політиці сприяння експорту відіграють 

так звані організації із сприяння експорту – ОСЕ (Export Promotion 

Organization). Метою ОСЕ є ефективне просування існуючих та потенційних 

експортерів на міжнародні ринки шляхом надання інформаційних та 

експертних послуг. Так, ОСЕ займаються: 

– дослідженням окремих ринків і продуктів; 

– наданням торговельної інформації; 

– навчальними та консультаційними послугами; 

– допомогою у плануванні та підготовці експортних операцій; 

– підтримкою експортерів за кордоном; 

– лобіюванням інтересів експортерів тощо [40]. 

ОСЕ інформують експортерів про положення законодавства та 

нормативної бази, торгову практику й економічні умови інших держав, 

кон’юнктуру світових ринків, можливості для просування своєї продукції та 



54 

знаходження ділових партнерів на зовнішніх ринках. Консультаційна підтримка 

найчастіше надається новим експортерам, що вперше виходять на ринки інших 

країн та експортерам, що бажають вийти на нові ринки. Новим експортерам 

можуть надаватися консультації з широкого кола питань: 

– оцінка експортного потенціалу продукції експортера; 

– визначення можливих ринків збуту; 

– роз’яснення окремих питань міжнародної торгівлі; 

– консультації щодо стратегії міжнародного маркетингу, маркетингових 

планів; 

– оцінка рекламних матеріалів; 

– відповідність продукції потребам окремих ринків тощо. 

Також ОСЕ надають послуги експортерам при виході на новий ринок: 

пошук стратегії виходу на ринок і позиціонування продукту; налагодження 

контактів у країні експорту; представництво інтересів експортера при 

отриманні необхідних дозволів, ліцензій, тощо; пошук потенційних партнерів 

(покупців, посередників, надавачів транспортних послуг, урядових контактів, 

торгових та промислових об’єднань) [40]. 

Потенційних покупців організації із сприяння експорту, як правило, 

інформують про товари та послуги, що пропонуються експортерами, контактну 

інформацію експортерів. Також інформаційні центри надають відомості про 

країну, її економічний стан, нормативну базу й стан розвитку різних галузей 

економіки або сприяють поширенню подібної інформації приватними 

установами. 

Зазвичай, із державного боку таку інформаційну підтримку здійснюють 

торгові палати та торгові місії. Основними умовами успішного існування ОСЕ є 

підтримка з боку бізнесу, належне фінансування, наявність професійних 

співробітників із конкурентними зарплатами й певний ступінь незалежності від 

уряду. 

Акцентуючи увагу на інституціональних особливостях підтримки 

експортного потенціалу суб’єктів малого та середнього бізнесу, слід 
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наголосити, що державна політика, спрямована на створення сприятливого 

бізнес-середовища, стимулюватиме розвиток як великих підприємств, так і 

МСБ. Підприємства-експортери, а також потенційні експортери, підвищують 

свою продуктивність, якість продукції та прибутковість. Отже, розвиток 

експорту малих та середніх підприємств є складовою частиною як політики 

розвитку бізнесу, зокрема, малого підприємництва, так і національної політики 

стимулювання експорту загалом. 

Переважна більшість країн не мають окремої стратегії з розвитку 

експорту в сегменті малих та середніх підприємств, хоча можуть мати деякі 

інструменти/програми стимулювання експорту, пристосовані саме до потреб 

МСБ. Натомість, практично всі держави мають певну установу (це може бути 

державний, квазідержавний чи недержавний орган), відповідальну за розвиток 

експорту та просування держави на світових ринках. Утім, навіть якщо така 

інституція не ставить собі за мету розвивати експортний потенціал МСБ, 

переважно її послугами користуються саме малі та середні підприємства, 

оскільки великі підприємства мають більше ресурсів і можливостей для 

самостійного виходу на зовнішні ринки [12]. 

Міжнародний досвід засвідчує, що діяльність установи з підтримки 

експорту має базуватись на наступних засадах: 

– чіткий розподіл повноважень між державними та приватними 

інститутами підтримки експорту; 

– мінімізація перешкод для виходу національних виробників на зовнішні 

ринки товарів та послуг; 

– комбінування функцій підтримки експорту з представницькими 

функціями держави у світових експортних об’єднаннях та пов’язаних 

організаціях; 

– інституції, які відповідають за економічний розвиток та 

зовнішньоекономічну діяльність, мають тісно співпрацювати між собою, а 

також із місцевими органами влади та представниками бізнес-спільноти 

(наприклад, галузевими бізнес-асоціаціями); [40] 
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– установа, що займається підтримкою експортерів, повинна мати власну 

закріплену фінансову базу для здійснення операційної діяльності та 

забезпечувати отримання прибутку від комерційної діяльності (за наявності); 

– діяльність установи має базуватись на стратегії розвитку експорту 

країни, що розробляється за участю даної установи. 

 

1.3. Узагальнення європейського та світового досвіду у сфері використання 

кредитних інструментів підтримки експорту 

 

Однією з тенденцій розвитку успішних країн в глобальній економіці є 

впровадження політики стимулювання експорту. Серед ключових прикладів 

для побудови ефективної української системи підтримки експорту на основі 

кредитного механізму необхідно відзначити наступні країни, що досягли 

значного зростання темпів експорту продукції з високою доданою вартістю на 

певних етапах свого розвитку. 

Китай. Важливим інструментом реалізації державної політики Китаю у 

галузі стимулювання національного експорту виробів з високим вмістом 

доданої вартості є Китайська корпорація страхування експортних кредитів 

(Sinosure). Зазначену Корпорацію створено за рішенням Держради КНР 18 

грудня 2001 р. Це державна експортна кредитна агенція, що підтримує, 

насамперед, експорт машинотехнічної і високотехнологічної продукції 

китайського виробництва через механізм страхування експортних кредитів. 

Джерелом її капіталу є Фонд страхування експортних кредитів, що формується 

за рахунок державного бюджету. Основними функціями Корпорації є: 

страхування короткострокових, середньострокових і довгострокових 

експортних кредитів, страхування китайських інвестицій за кордоном, надання 

гарантій, стягнення комерційної заборгованості, оцінка кредитоспроможності 

торгових партнерів тощо. Приклад Китаю ілюструє перехід від експорту 

сировини до технологічного експортоорієнтованого розвитку на основі 

«міцної» грошової одиниці. За останні 20 років обсяги експорту Китаю 
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збільшилися з 9,7 до 194,9 млрд дол. США. У Китаї також успішно діє система 

сприяння експорту, що полягає у сприянні експортерам та наданні пільг при 

здійсненні експортних операцій, в той час, як пільги імпортерам заборонені та 

введено додаткові тарифи за прискорення митного оформлення [44]. 

Фінляндія. У Фінляндії широкого поширення набула така форма 

державного стимулювання, як субсидування експортера: 

1. Короткострокове фінансування експорту, що здійснюється 

комерційними банками як звичайне банківське кредитування. Ставка за 

кредитами розраховується на основі базової процентної ставки Банку 

Фінляндії, до якої додається 0,25%.  

2. Кредитування експортером імпортера (комерційний експортний 

кредит). Такий вид фінансування не розповсюджується на торгівлю 

сільгосппродукцією, сировинними товарами, продукцією деревообробної 

промисловості, а також на реекспортні товари. Кредити на розвиток так званого 

нового експорту є спеціальною системою фінансування експортера, які Банк 

Фінляндії надає з 1996 р. Умовою отримання такого кредиту є збільшення 

обсягів експорту підприємства [45].  

3. Середньо- і довгострокове кредитування експорту, що 

застосовується для експорту капіталоємної продукції, пов'язаних з нею послуг і 

проектного експорту. Кредит може надаватися як експортеру, так і покупцю 

або банку покупця і покривати близько 100% від вартості контракту. Надаються 

кредити на комерційних умовах, а також пільгові кредити. Умови перших 

визначаються залежно від потреб клієнта і стану ринку [44]. 

Франція. У Франції створена розвинена система підтримки експортної 

діяльності орієнтована, перш за все, на суб’єктів МСБ. Починаючи з 2009 р. 

щорічно розробляється Програма просування французького експорту 

(Programme France Export). Фінансова підтримка експортерів чітко розподілена 

між організаціями в залежності від етапу просування товарів та послуг на 

зовнішніх ринках. 
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Серед основних фінансових послуг, що надаються суб’єктами експортної 

підтримки Франції є:  

– COFACE (французька організація страхування експортних кредитів) 

надає аванс або відшкодування витрат по вивченню можливостей експорту 

товарів та послуг і відшкодування – за результатами реалізації проекту, 

здійснює страхування від ризику переривання виконання платежів за 

контрактом та непогашення кредиту іноземними покупцями та надає 

можливість страхувати ризик валютних коливань.  

– Bpifrance (підрозділ державного інвестиційного банку) надає кредити 

МСБ для поповнення оборотних коштів і інвестицій з метою розвитку  

експортної діяльності, надає аванси на покриття до 50% витрат виробництва 

оборонної продукції, призначеної на експорт; надає можливість зарезервувати 

процентну ставку по кредиту, застрахованому COFACE; надає експортні 

кредити до 25 млн євро (до 75 млн – при співфінансуванні комерційними 

банками та невеликим підприємствам) [46]. 

– Держава через казначейство – надає позики на ринкових умовах в сумі 

від 10 до 70 млн євро безпосередньо країнам-імпортерам. Деяким країнам, що 

розвиваються можуть надаватися кредити на певних пільгових умовах. SFIL 

(Société de financement local) рефінансує великі експортні кредити (на суму 

понад 70 млн євро) [46]. 

Окремої уваги в контексті можливості використання досвіду в Україні є 

система підтримки експортерів сільськогосподарської продукції Франції. Уряд 

країни зосереджує свою увагу на професійних об’єднаннях, які створюються 

для посилення економічних позицій своїх членів на ринку. Особливістю цих 

об’єднань є збільшення доходів та зменшення витрат товаровиробників   

членів об’єднань через зміцнення їх позицій на ринку шляхом:  

 максимального наближення без посередників до кінцевого споживача;  

 забезпечення єдиних умов виробництва і продажу продукції;  

 формування великотоварних партій стандартизованої продукції; 

 забезпечення гарантованого процесу поставок і оплати товару.  
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Завдяки професійним об’єднанням фермери Франції створили власні 

канали просування продукції до кінцевого споживача. Прикладом такого 

об’єднання є SICA Atlantigue, яке займається збутом зерна та створене на паї 70 

кооперативів та добровільних внесків оптових покупців зерна. Ця структура 

працює на основі кооперативів на неприбуткових засадах. Особливістю 

створення таких структур є реалізація та задоволення спільних інтересів 

виробників зерна і оптових покупців. Через SICA реалізується 20%  

виробленого зерна Франції [47]. Держава надає об’єднанням певну допомогу, а 

саме:  

 фінансує перші п’ять років спеціалістів, що займаються 

впровадженням нових технологій виробництва та забезпечують підвищення 

якості продукції, зорієнтованої на попит;  

 надає позики за зниженими відсотковими ставками для фінансування 

зберігання та пакування продукції;  

 надає пільгові кредити членам об’єднань для модернізації 

виробництва з орієнтацією на потреби ринку і підвищення його 

конкурентоспроможності [48]. 

Бельгія. У Бельгії економіку й зовнішню торгівлю, крім федерального 

уряду, серед іншого, регулюють три регіональні парламенти: Брюссель-

столиця, Фландрія та Валлонія. Як наслідок, кожен регіон має своє власне 

агентство зі сприяння експорту, тісно пов’язане з відповідним регіональним 

урядом, яким воно фінансується. Цими агентствами зі сприяння експорту є 

«Brussels Invest & Export» в регіоні Брюссель-столиця, «Flanders Investment and 

Trade» (F.I.T.) і «l’Agence wallonne a l’exportation et aux Investissements 

etrangers» (AWEX) у Фландрії і Валлонії, відповідно. F.I.T. і «Brussels Invest & 

Export» виконують функції просування експорту бельгійських фірм та 

залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Обидві агенції мають головні 

офіси в Брюсселі, а їх мережа зарубіжних офісів тісно охоплює Європу й 

розповсюджується на ринки Північної і Південної Америки, а також стратегічні 

країни Близького Сходу і Східної Азії. 
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Допомога з боку однієї з агенцій зі сприяння експорту не означає, що 

підприємства не можуть одночасно отримувати допомогу в інших агенціях. 

Крім того, фламандські фірми можуть звернутись за підтримкою в «Brussels 

Invest & Export» і, навпаки, фірми, розташовані в Брюсселі, можуть отримувати 

допомогу від «Flanders Investment and Trade» [40]. За даними дослідження, 

проведеного А. Шмінке та Й. Бізеброком [49], підприємства, що звертаються до 

агенцій зі сприяння експорту, отримують вигоду переважно в перший рік після 

сприяння експорту, а деякі – через два роки.  

За даними дослідження, великі фірми не отримують прибуток від 

діяльності зі сприяння експорту. Сприяння експорту має найбільший вплив на 

дрібні фірми, які складають близько 13% від усіх фірм у загальній вибірці [49]. 

США. У США підтримкою експорту займається EXIM bank. EXIM 

підтримує експорт американських товарів і послуг двома основними 

способами. По-перше, коли експортери в США або їхні клієнти не мають 

доступу до приватного фінансування, Банк надає їм необхідні інструменти – 

фінансуванням покупця, страхуванням експортних кредитів та доступ до 

оборотного капіталу. По-друге, коли американські експортери стикаються з 

іноземною конкуренцією за підтримки інших урядів, EXIM вирівнює ринкову 

ситуацію, надаючи фінансування покупцям для відповідності або протидії 

фінансуванню, що пропонується у країнах світу. EXIM Bank бере на себе 

кредитні та ризики властиві іншим країнам, які приватний сектор не може або 

не бажає приймати. Як результат, протягом останніх восьми років EXIM 

підтримувала тисячі підприємств та сприяла створенню та існуванню понад 1,4 

млн. робочих місць у США [50].  

Також у США діє спеціальна програма EXIM bank, щодо залучення 

посередників, серед яких урядові структури, некомерційні організації, органи 

місцевої влади, які готові займатись підтримкою експорту. EXIM bank надає 

маркетингову, фінансову, інформаційно-консультаційну підтримку для 

посередників, вимагаючи від посередників просувати послуг EXIM bank, а саме 
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кредитування, страхування, фінансове обслуговування експортних операцій 

[51].  

Додатково відповідні посередники повинні активно залучати малий та 

середній бізнес у експортну діяльність (не менше 10 підприємств на рік) через 

EXIM bank. Наведена програма дозволяє вирішувати завдання як на 

регіональному рівні так і на національному, зокрема: 

1. реалізуються економічні інтереси регіону; 

2. зростає зайнятість населення; 

3. підвищується рівень оплати праці в регіоні (за даними EXIM bank 

експортери в середньому платять вищу заробітну плату ніж підприємства, що 

орієнтовані на локальний ринок); 

4. підвищується стабільність економіки – серед підприємств 

експортерів на 30% менше підприємств, що припиняють діяльність у 

порівнянні з неекспортерами [50]. 

Росія. В Росії, починаючи з 2011 року, функціонує Російське агентство зі 

страхування експортних кредитів та інвестицій (ЕКСАР). Головною метою його 

діяльності є страхова підтримка російського експорту і російських інвестицій за 

межами РФ за такими основними напрямками: 

 Страхування експортних кредитів від підприємницьких 

(комерційних) і політичних ризиків; 

 Страхування російських інвестицій за межами РФ від політичних 

ризиків. 

Основними напрямами діяльності є забезпечення фінансової та 

нефінансової підтримки експортерів. Загальна страхова сума ЕКСАР досягає 

20 млрд. дол. США. По кожній застрахованій угоді агентство може покривати 

до 95% збитків в разі реалізації політичного ризику і до 90% – у разі 

комерційного ризику. Нефінансова підтримка заснована на децентралізованій 

системі приватних та державних установ, з якими укладені партнерські 

договори щодо консультацій з експортної діяльності, експертизи контрактів, 

участі у міжнародних експортних подіях, торгівельних виставках тощо. В 
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окремих регіонах створюються представництва ЕКСАР. Так у 2015 році було 

створено регіональне представництво у Далекосхідному федеральному окрузі. 

Це представництво займається: 

1. формування переліку перспективних проектів; 

2. сприяння направлення таких проектів в головний офіс та підготовка 

необхідних документів для цього; 

3. ведення бази експортерів Далекосхідного федерального округу; 

Наявність представництва, дозволяє забезпечити стимулювання 

експортної діяльності у віддалених від центру регіонах та сприяє вирівнюванню 

диспропорцій регіонального розвитку.  

Важливим аспектом у діяльності ЕКСАР є підтримка малого та 

середнього бізнесу. Отримати спеціалізовану підтримку для МСБ у агентства, 

може експортер, що займається несировинним експортом та обсягом обороту 

до 2 млрд. руб. на рік. Для МСБ доступні всі класичні інструменти експортного 

кредитування та страхування. Певні послуги доступні лише для МСБ – 

страхування кредитів на поповнення оборотних коштів та страхування операцій 

експортного факторингу. 

Також стратегія розвитку ЕКСАР передбачає відкриття представництв 

агентства за кордоном, з метою реалізації геополітичних та економічних 

інтересів російських експортерів на пріоритетних ринках. Перший закордонний 

офіс ЕКСАР був відкритий в Республіці Білорусь. Цей крок продиктований 

винятковою важливістю білоруського ринку для російського експорту. [52] 

Велика Британія. Експортно кредитне агентство Великої Британії 

(UKEF) функціонує як урядовий підрозділ і вважається найстаршим кредитним 

агентством світу. У 1920 р. бюджет UKEF на фінансування експорту складав 26 

млн фунтів стерлінгів. На 2019 рік він складає близько 1 мільярда фунтів. 

Стратегічною метою агентства є вихід на показники у 50 млрд. фунтів 

кредитної підтримки. UKEF співпрацює з 70 приватними страховиками та 

кредиторами, щоб допомогти компаніям Великобританії отримати доступ до 

експортного фінансування (кредитів, страхових полісів або банківських 
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гарантій, що дозволяють здійснювати міжнародну торгівлю). Сьогодні UKEF 

займає центральне місце у урядових програмах підтримки експорту уряду. 

Однією з основних особливостей UKEF є наявність мультивалютних 

програм. Агентство може пропонувати фінансові послуги у 60 валютах країн 

світу, що суттєво спрощує міжнародні розрахунки для Британських 

експортерів. [53] 

Також UKEF активно розвиває регіональну структуру. Так, у Великої 

Британії на регіональному рівні працюють консультанти з експортного 

кредитування та страхування, у яких підприємства на безкоштовній основі 

можуть проконсультуватись щодо оптимальних умов фінансування експорту та 

отримати можливість подати відповідні заявки до агентства з фінансування 

експорту. Завдяки впровадженню відповідних програм: 

1. Зросла залученість МСБ у експортну діяльність, 79% компаній, що 

отримують підтримку – суб’єкти МСБ. 

2. Впровадження адаптованих продуктів кредитування дозволило 

збільшити обсяги експорту, починаючи з 2011 року, на 3,5 млрд. фунтів. [53] 

Німеччина. У багатьох країнах Європейського Союзу сприяння експорту 

є традиційною і обов’язковою складовою економічної політики. Торговельна 

політика є винятковою компетенцією Європейського Союзу із деякими 

винятками (ст.133 Шенгенського протоколу). Спільна торговельна політика має 

базуватись на єдиних принципах, особливо, що стосується зміни тарифних 

ставок, укладання тарифних і торговельних угод, досягнення спільності в 

питаннях лібералізації, експортної політики та заходів щодо захисту торгівлі, у 

випадку, наприклад, демпінгу або субсидування. [44] Однак сприяння експорту 

знаходиться в межах компетенції країн-членів ЄС. Стаття 132 Шенгенського 

протоколу лише вимагає, щоб заходи, вжиті країнами-членами, відповідали 

угодам ЄС та іншим міжнародним угодам і були гармонізованими. Без шкоди 

для зобов’язань, прийнятих ними в рамках інших міжнародних організацій, 

держави-члени повинні поступово гармонізувати системи, за якими вони 

надають допомогу експорту в треті країни в обсязі, необхідному для 
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збереження конкуренції між підприємствами Співтовариства. Єдині правові 

рамки діяльності зі сприяння експорту країн-членів ЄС базуються на: 

– документах СОТ;  

– регуляторних актах ЄС;  

– регуляторних актах ОЕСР.  

Однак між національними заходами із сприяння експорту існують значні 

структурні та організаційні відмінності. Німецька економіка традиційно значно 

залежить від експорту. Експорт є основною рушійною силою економічного 

зростання:  

– на експорт припадає майже половина ВВП країни;  

– кожне третє євро зароблено завдяки експорту;  

– кожне п’яте робоче місце залежить від міжнародної торгівлі.  

Політика сприяння експорту в Німеччині проводиться державними і 

напівдержавними установами. Через федеральний устрій Німеччини політика 

сприяння експорту є дещо фрагментарною. Кожна земля («Bundesland») і навіть 

невеликі громади мають свої програми із сприяння експорту на додачу до 

федеральних програм. Крім того, існують близько 300 приватних організацій із 

сприяння експорту. В основі політики сприяння експорту в Німеччині 

знаходиться федеральна трискладова система сприяння експорту:  

1. Федеральне міністерство економіки і технологій:  

– координує діяльність із сприяння експорту всіх федеральних 

інституцій;  

– співпрацює із землями щодо діяльності із сприяння експорту;  

– контролює «Germany Trade & Invest GmbH»;  

– проводить програми із сприяння експорту для малих та середніх 

підприємств тощо.  

2. Федеральне Міністерство закордонних справ:  

– розбудовує імідж країни;  

– проводить дослідження політичного та економічного середовища.  

3. Німецькі торгові палати:  
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– роблять маркетингові дослідження;  

– розбудовують імідж країни;  

– проводять дослідження політичного та економічного середовища;  

– надають послуги з підтримки експорту [40] 

В той же час в Німеччині функціонує найбільше за обсягами страхування 

експортних контрактів, експортне кредитне агентство в світі. Завдяки Euler 

Hermes економіка Німеччини: 

– збільшує обсяг експорту на 18%; 

– число робочих місць щорічно збільшується на 90 тис.; 

– забезпечує 60% робочих місць в машинобудуванні; 

– забезпечує 40% нових напрямків експорту в машинобудуванні і 

хімічній промисловості. [38] 

Канада. У Канаді, починаючи з 1944 року, функціонує Канадська 

корпорація розвитку експорту (EDC), що надає страхові, фінансові та 

консалтингові послуги для представників експортерів суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, інвесторів та їх міжнародних покупців. Також організація 

підтримує канадські прямі інвестиції за кордон та інвестиції в Канаду. Велика 

частина бізнесу здійснюється у партнерстві з іншими фінансовими установами 

та у співпраці з урядом Канади. EDC за свою історію сприяла експорту та 

іноземним інвестиціям канадським компаніям більш ніж на 1,4 трлн дол., що є 

вагомим вкладом, оскільки економіка Канади спирається на торгівлю, 

враховуючи малий внутрішній ринок [54]. 

У 2017 році було надано допомогу майже 9400 канадським компаніям для 

ведення бізнесу на різних ринках світу. Більшість таких компаній були малими 

підприємствами, а 30% з них просували свій бізнес на ринки, що розвиваються. 

При використанні вищезазначених фінансових продуктів та послуг, допомогло 

наростити експорт на 104 млрд дол. За оцінками експертів, це допомогло 

згенерувати 67 млрд. дол. США у ВВП Канади, що становить майже 4 центи за 

кожний зароблений долар, та допомогло підтримати 523808 робочих місць [55]. 



66 

Австралія. В Австралії існують дві ключові інституції, які реалізують 

державну політику сприяння експорту. Це Австралійська корпорація 

фінансування і страхування експорту (АКФСЕ) та Комісія сприяння торгівлі 

(АУСТРЕЙД). 

АКФСЕ надає послуги із страхування середньо- і довгострокових ризиків 

та фінансові послуги австралійським компаніям, що безпосередньо або 

опосередковано працюють на експорт, сприяє фінансуванню експорту 

банківськими установами, а також займається консультаційною діяльністю у 

сфері експорту. За оцінками Міністерства торгівлі Австралії, за участі АКФСЕ 

забезпечується до 5% всього експорту країни [54]. 

АКФСЕ зосереджує свою діяльність на страхуванні політичних і 

комерційних ризиків, наданні гарантій банкам, що фінансують закупки 

австралійських товарів, гарантуванню акредитивів і безпосередньому 

кредитуванні закупки експортних товарів та наданні оборотного капіталу для 

виробництва експортних товарів. Тривалість кредитів і гарантій коливається від 

2 до 14 років, процентні ставки по кредитах і страхові премії визначаються на 

ринковому рівні із урахуванням премії, необхідної для покриття операційних 

затрат. АКФСЕ надає послуги середнім та малим підприємствам, що мають 

достатній виробничий і технологічний потенціал для успішного експорту, які, 

однак, не можуть отримати кредитування від недержавних банків та фінансових 

установ через досить високі ризики й невелику прибутковість таких операцій. 

АКФСЕ є фінансово самодостатньою, прибутковою організацією. Однак, 

коли уряд вважає, що підтримка того чи іншого проекту є стратегічною, він 

може зобов’язати АКФСЕ його підтримати, приймаючи на себе всі ризики та 

доходи від подібного проекту. 

АКФСЕ у своїй діяльності уникає конкуренції з приватним фінансовим 

сектором, натомість співпрацює та сприяє розвитку приватного сектору. Так, 

відбувся продаж приватній компанії підрозділу АКФСЕ, що займався 

страхуванням короткострокових (до двох років) експортних кредитів. 
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Здійснюється широка співпраця з фінансовими компаніями щодо надання 

гарантій, спільного фінансування та укладання угод про розподіл ризиків. 

Комісія сприяння торгівлі (АУСТРЕЙД), яка відповідає за підтримку 

виходу австралійських експортерів на світовий ринок. Міністерство торгівлі 

Австралії та незалежна Комісія із продуктивності Австралії дослідили 

ефективність програми АУСТРЕЙД із надання грантів на покриття 

маркетингових витрат австралійських експортерів. Відповідно до результатів 

оцінки збільшення витрат на маркетинг на 1 дол. США веде до збільшення 

експорту на 12,5 дол. США. Дослідження Комісії з продуктивності вказує на 

27% зростання експорту завдяки маркетинговим заходам, однак у 

довгостроковій перспективі це зростання становить 13% і є статистично 

незначимим. Таким чином, діяльність Комісії видається корисною у досягненні 

короткострокових цілей. 

Отже, в Австралії була досить успішно застосована модель ЕКА як 

фінансово незалежної державної установи, підтриманої гарантіями уряду, що 

функціонує на умовах, близьких до ринкових, забезпечуючи при мінімальних 

державних затратах здійснювати значну підтримку експорту. Ефективна 

політика співпраці з приватним сектором дозволила уникнути втрат унаслідок 

витіснення приватних вкладень. Успіх австралійської моделі став можливим 

лише завдяки значним інвестиціям у людський капітал, інформаційній 

підтримці австралійського уряду, успішному ризик-менеджменту, 

кваліфікованому керівництву й операційній незалежності. Комісія сприяння 

торгівлі в Австралії виконує функції ОСЕ [40]. 

Іспанія. Значну роль у державній підтримці експорту в Іспанії відіграє 

Інститут зовнішньої торгівлі (ICEX) – створений у 1982 році за рахунок 

виділення «державних інвестицій надзвичайного хаpактеpу» під назвою 

«Національний інститут розвитку експорту». З того часу ця державна установа 

зазнала неодноразові реорганізації. На діяльність ICEX щороку виділяється 

близько 150 млн. євро бюджетних коштів, з яких 80% спрямовуються на 
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фінансування заходів, що сприяють розвитку експорту, 20% – на інформаційно-

консультаційну діяльність. Серед основних сфер діяльності ICEX такі:  

– розробка і реалізація програм просування торгівлі на закордонні 

ринки; 

– підвищення кваліфікації та підготовка спеціалістів з 

зовнішньоекономічної діяльності;  

– стимулювання інвестиційних проектів, виробниче розташування та 

підприємницька співпраця на зарубіжних ринках [56]. 

За експертними оцінками, у середньому діяльність ЕКА забезпечує 

додатково 12% приросту експорту країни, а один додатковий долар бюджету 

ЕКА забезпечує в середньому приблизно 302 дол. США додаткового експорту 

(при цьому є відмінність по регіонах – в ОЕСP відповідний показник дорівнює 

160 дол. США) [56]. 

Польща. Аналізуючи досвід Польщі, варто зазначити, що в умовах 

трансформації економіки, активно розпочатої з 1989 року з впровадження 

«плану Бальцеровича» і введення «шокової терапії», направленої на проведення 

ринкових реформ, водночас розпочались активні зміни у сфері регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, зокрема розпочалось реформування митної 

системи. Завдяки реформам у експортній галузі, обсяги експорту Польщі 

зросли з 17,2 млрд дол. у 1994 році до 194,5 млрд. дол. у 2015 році – тобто 

більш ніж у 11,3 рази, або в середньому на 12,1% за рік [57]. 

Основними механізмами, які використовувались в Польщі для підтримки 

експортерів є: 

1. Урядова програма «Фінансова підтримка експорту»: 

– довго- та короткострокові кредитні програми. 

2. Інституційна підтримка: 

– корпорація зі страхування експортних кредитів; 

– підтримка державних установ; 

– запровадження спеціальних програм [57], [58].  
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Детальна характеристика системи підтримки національних експортерів у 

Польщі представлена на рис 1.7. Основними сильними сторонами системи 

підтримки експорту Польщі є: 

1. Наявність бренду для просування «Polska». Бренд, що просувається 

як безпосередньо державою, так і бізнесом за кордоном, з часом стає 

впізнаваним у світі, що стимулює збільшення обсягів експорту. 

2. Наявність корпорації зі страхування експортних кредитів (KUKE) – 

установи, що здійснює страхування експортних операцій і приймає участь у 

коротко- та довгострокових кредитних програмах. Водночас, корпорація має 

підрозділ з фінансування експортних програм [59]. 

3. Наявність спеціалізації за галузевою ознакою. Державна програма 

підтримки експорту, надає пільгові умови для:  

– зарубіжних ІТ компаній/інвесторів в ІТ компанії, як галузі, що сприяє 

інноваційному розвитку економіки та зайнятості населення;  

– підприємствам, що займаються будівництвом, оскільки це одна з 

галузей, що стимулює зростання в багатьох суміжних галузях.  

4. Регіональна зовнішня спеціалізація: 

– Одним з основних ризиків у діяльності польських експортерів є 

концентрація експорту на країнах ЄС та розвинутих країнах світу (≈ 

95%). Для диверсифікації відповідних ризиків короткострокове 

фінансування здійснюється для експорту в усі країни за винятком 

вищевказаних. 

– Оскільки перспективними ринками є Африка та Китай –  у Польщі 

створено та функціонує 2 консультаційні програми GoAfrica і GoChina, 

що допомагають експортерам виходити на відповідні ринки.  

5. Наявність міжвідомчого органу – Ради з просування польських 

товарів, який безпосередньо координує діяльність міністерств, посольств, 

КUKE, державного банку щодо просування товарів на світові ринки.  

Стосовно особливостей підтримки експорту малого та середнього бізнесу 

в Польщі, варто відзначити наступне: 
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– держава програма фінансування експорту – фінансує проекти 

незалежно від їх розміру, і однією з цілей її запровадження, була 

можливість ресурсної підтримки малого та середнього бізнесу [60]; 

– у багатьох регіональних одиницях наявні консультанти з експортних 

процедур, що сприяє доступу малого та середнього бізнесу до 

інформації про порядок проходження експортних процедур; 

– короткострокове фінансування безпосередньо направлене на малий та 

середній бізнес; 

– KUKE в процесі діяльності орієнтується в тому числі і на малий  та 

середній бізнес [61]. 

 

 

Рис. 1.7. Структура системи підтримки експорту в Польщі 
Джерело: складено автором на основі [58] 
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Чехія. Досвід Чехії у сфері підтримки експорту ґрунтувався в тому числі 

на необхідності стимулювання експортерів представників малого та середнього 

бізнесу. Фактично більше 40% обсягів експорту Чехії забезпечується малим та 

середнім бізнесом, що в поєднанні з високою експортоорієнтованістю 

економіки (частка експорту у ВВП більше 75% у ВВП) зробило МСБ 

локомотивом економіки. Основні реформи у сфері підтримки експорту 

відбувались у період з 2003 по 2006 роки в рамках прийнятої Концепції 

державної політики з підтримки експорту на 2003–2006 рр. Загальна схема 

системи підтримки експорту в Чехії наведена на рис.1.8 [62] 

Безпосереднє управління зовнішньоторговельною політикою здійснює 

Міністерство промисловості та торгівлі Чехії. В його підпорядкуванні 

знаходиться спеціалізована установа – Чеське агентство з підтримки торгівлі – 

«ЧехТрейд», основною метою якого є консалтингова діяльність у сфері 

експортних послуг, пошук потенційних покупців, супроводження експортних 

угод тощо. Агентство фінансується з державного бюджету [60]. 

В цих умовах було визначено основні напрямки зовнішньоекономічної 

політики Чехії: 

1. усунення тарифних та нетарифних бар’єрів; 

2. розробка зовнішньоторговельних стратегій; 

3. фінансування та страхування експорту; 

4. удосконалення рекламної діяльності за кордоном; 

5. захист прав чеських експортерів. 

Особлива увага приділяється підтримці малого та середнього бізнесу, 

координації процесу отримання додаткового фінансування відповідних 

проектів від Європейського союзу [60]. 

Ключовими перевагами системи експортної підтримки Чехії є: 

1. Пріоритет малого та середнього бізнесу, фактично МСБ став 

локомотивом розвитку чеського експорту. 

2. Наявність основних напрямків та цілей зовнішньоторговельної 

політики, та діяльність в рамках встановлених цілей. 
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3. Сегментація ринків та розробка відповідних стратегій просування 

товарів на відповідні групи країн, що дозволяє нарощувати експорт. [61] 

 

 

Рис. 1.8. Система підтримки експорту в Чехії 
Джерело: складено автором на основі [60], [62] 

 

Румунія. Досвід Румунії у сфері підтримки експорту свідчить про 

необхідність першочергового законодавчого закріплення механізмів експортної 

підтримки. Так, румунське законодавство передбачає, що експортери можуть 

використовувати, відповідно до європейських законів і вільного конкурентного 

права, такі інструменти для розвитку експорту за бюджетні кошти:  

1. брати участь в міжнародних ярмарках і виставках; 

2. звертатись до торгових представництв; 

3. проводити маркетингові дослідження;  

4. здійснювати просування і рекламу;  

Система підтримки експорту Чехії

Сегментація потенційного 
попиту

Інституційна основа

• Міністерство промислових товарів 

• Міністерство закордонних справ
• Міністерство фінансів

• Міністерство оборони

• Міністерство сільського господарства

Державні 
установи

• СК “Товариство по гарантіям та 
страхуванню експорту 

• Чеський експортний банк

Фінансові 
інститути

• Чеське агентство з підтримки 
торгівлі

• Чеські центри

Спеціалізовані 
зовнішьо-
торгівельні  
організації

• Економічна палата Чехії

• Союз промисловості та транспорту 
Чехії

Недержавні 
організації

• Китай, США, Росія, Франція, Італія

Країни з негативним 
сальдом зовнішньої торгівлі

• Індія, Бразилія, Україна, Нігерія

Країни, зі значним 
потенційним обсягом ринку

• В'єтнам, колишні Югославські країни

Країни з необхідністю 
суміщення експорту та 
фінансової допомоги
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Рис. 2. Система підтримки експорту в Чехії 

*Складено автором на основі [4] та [6] 
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5. користуватись послугами порталу зовнішньої торгівлі;  

6. отримувати фінансування на експортну діяльність через 

Представництво з підтримки економіки та торгівлі; 

7. інші заходи з просування румунських товарів та послуг [63]. 

Загальний механізм функціонування системи підтримки експорту 

наведено на рис 1.9.  

 

 

Рис. 1.9. Система підтримки експорту в Румунії 
Джерело: складено автором на основі [64], [65] 

 

Основними завданнями політики підтримки експорту в Румунії є: 

1. забезпечення високого рівня інноваційної та експортної орієнтації 

для малого і середнього бізнесу; 
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Рис. 3 Система підтримки експорту Румунії 

*Складено автором на основі [1] та [2] 



74 

2. підтримка і просування стратегічного експорту на зовнішніх 

ринках, просування товарів і послуг з високою доданою вартістю і надання 

спеціалізованої допомоги для збільшення числа компаній, які виробляють 

відповідні товари та послуги на експорт; 

3. збільшення числа румунських експортних компаній, які отримують 

фінансову підтримку за рахунок схем щодо стимулювання експорту шляхом 

введення нових засобів для відбору фірм-учасниць, віддаючи перевагу 

компаніям, що  експортують нові інноваційні послуги під власним брендом 

[64]. 

Серед основних переваг системи підтримки експорту в Румунії необхідно 

відмітити наступні:  

1. Системність управління. Система підтримки експорту ґрунтується 

на основі Національних експортних стратегій, які ухвалюються на 

середньострокову перспективу і окреслюють основні напрямки експортної 

політики держави. На сьогодні діє Стратегія на 2014–2020 рр., попередні 

Стратегії (на 2005–2009 та 2010–2013 рр.) були успішно завершені. Основним 

критерієм успішності є зростання показників експорту галузей з високою 

доданою вартістю та підвищення ефективності інвестицій у експорт [65]. 

2. Гарантованість фінансування. Заходи, що описуються у стратегіях, 

фінансуються в обов’язковому порядку, а не за залишковим принципом. 

3. Ефективна координація між галузевою та регіональною підтримкою 

при розподілі державних коштів. 

4. Наявність спеціалізованих торгових місій щодо просування товарів 

окремих галузей на зовнішні ринки. 

5. Акцентованість на МСБ як джерелі інноваційного розвитку для 

економіки в цілому. 

Підсумовуючи, можна виділити чотири основні складові системи 

підтримки експорту та їх інструментарій, що притаманні світовій практиці:  
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– інституціональна організація (наявність сформованої стратегії, 

наявність ЕКА та чіткого розподілу повноважень між установами підтримки 

експортерів);  

– організація управління (максимальне наближення установ 

підтримки до бізнесу, зокрема МСБ, наявність спеціалізації установ);  

– галузева спеціалізація (існує кілька основних принципів відбору 

галузей для стимулювання, а саме галузі з високим рівнем зайнятості та 

вкладом у експорт, інноваційні галузі, галузі з високим рівнем доданої вартості, 

галузі, що спеціалізуються на експорті у перспективні регіони);  

– програми фінансування (наявність різноманітних за строками та 

умовами програм започаткування, розширення та підтримки експортної 

діяльності) (див. рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Інструменти організації системи кредитної підтримки експорту 

Джерело: складено автором 

 



76 

Загальносвітові показники діяльності експортних кредитних агентств та 

Бернського союзу засвідчують підвищений попит на відповідні установи та 

послуги об’єднання. На даний момент у світі працює понад 100 експортно-

кредитних агентств, з них 80 входять в Бернський союз  ключову організацію 

страховиків експортних кредитів і інвестицій. 

За даними Бернської союзу, в 2018 році ЕКА, що туди входять: 

– сприяли приросту експорту в світі на 12%; 

– застрахували експортні контракти і прямі іноземні інвестиції на 

загальну суму 2,5 трлн. дол. США, що склало 13% обсягу світової торгівлі; 

– виплатили 5 млрд. дол. США втрат експортерів та інвесторів, 

пов’язаних з невиконанням договірних зобов’язань. [38], [66], [67] 

 

Висновки до розділу 1 

 

У першому розділі досліджено теоретичні аспекти функціонування 

механізму кредитування експортерів, узагальнено та систематизовано 

особливості сучасних підходів щодо кредитної підтримки національних 

експортерів 

1. Визначено, що в умовах постійних змін методів та інструментів 

підтримки експортерів, кредитний механізм залишається важливим стимулом 

для 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 

експортних угод, що в сукупності дає змогу забезпечити реалізацію 

експортного потенціалу економіки загалом. 

2. Виділено особливості функціонування кредитного механізму для 

експортних операцій, що полягає у розширенні відносин «кредитор-

позичальник». При експортному кредитуванні покупця узгодження умов 
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відбувається у 3-сторонньому порядку: між банком як кредитором, покупцем 

товарів і послуг як позичальником і підприємством-експортером як кінцевим 

отримувачем фінансового ресурсу; використання спеціальних кредитних 

інструментів, а саме акредитивної форми розрахунків, яка може поєднуватись з 

класичними кредитними інструментами; страхування експортних операцій, 

оскільки існує необхідність страхувати товари, що експортуються, від ряду 

ризиків, в тому числі фінансового характеру; хеджування валютного ризику, 

оскільки при кредитуванні як підприємств експортерів, так і нерезидентів – 

імпортерів вітчизняної продукції необхідно враховувати як можливість 

курсових коливань, так і можливі зміни у системі валютного регулювання та 

контролю у обох країнах. 

3. Дослідження сучасних тенденцій розвитку систем підтримки 

експорту дало змогу простежити, з однієї сторони, зв’язок між лібералізацією 

торгівлі на наднаціональному рівні, за рахунок створення та функціонування 

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

міжнародних угод щодо обмеження субсидіювання міжнародної торгівлі та, з 

іншої сторони,  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.  

4. Виділено два основні підходи до кредитування експорту. Перший 

підхід – за рахунок створення бюджету фондів, кошти з яких через 

спеціалізовані державні або напівдержавні установи – так звані експортні 

кредитні агентства (ЕКА) – передаються вітчизняним експортерам. На ЕКА 

покладено в тому числі завдання здійснювати страхування і гарантування 

експортних кредитів, щоб забезпечити просування продукції підприємств на 

міжнародні ринки і підтримку інвестицій за кордоном. Другий підхід, полягає у 

виділенні з держбюджету коштів для рефінансування банкам-кредиторам 

різниці між ринковими та пільговими процентними ставками по експортних 
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кредитах. Таким чином, експортери отримують кредитні ресурси на більш 

вигідних умовах, ніж комерційні кредити на внутрішньому ринку та можуть 

надавати імпортерам кредити у вигляді відстрочок платежів. 

5. Визначено, що основу організаційної структури підтримки експорту 

є експортно-кредитні агентства та організації сприяння експорту. 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 великого бізнесу, і виступають 

основою функціонування системи підтримки експорту.  

6. Компаративний аналіз міжнародного досвіду засвідчив, що 

діяльність установи з підтримки експорту має базуватись на наступних засадах: 

чіткого розподілу повноважень між державними та приватними інститутами 

підтримки експорту; необхідності мінімізації перешкод для виходу на зовнішні 

ринки товарів та послуг; комбінування функцій підтримки експорту з 

представницькими функціями держави у світових експортних об’єднаннях та 

пов’язаних організаціях; усі інституції, відповідальні за економічний розвиток 

та зовнішньоекономічну діяльність, мають тісно співпрацювати між собою, а 

також із місцевими органами влади та представниками бізнес-спільноти 

(наприклад, галузевими бізнес-асоціаціями); установа підтримки експортерів 

повинна мати власну закріплену фінансову базу для здійснення операційної 

діяльності та забезпечувати отримання прибутку з комерційної діяльності (за 

наявності); діяльність установи має базуватись на стратегії розвитку експорту 

країни, що розробляється за участю даної установи. 

7. Проведений аналіз світового досвіду у сфері кредитної підтримки 

експорту та узагальнення інструментів, які широко використовуються у 

сучасній світовій практиці дало змогу виділити 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 
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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).  

8. 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 або як підрозділ іншої державної структури. 

9. Серед основних пріоритетів, які можуть застосовуватись на 

практиці в Україні, для забезпечення підтримки експортерів виділено такі: 

повноцінний запуск роботи ЕКА як установи, що здійснює кредитну та 

страхову підтримку експортерів; наявність середньострокових стратегій 

розвитку та підтримки експорту; 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; 

переорієнтація механізмів державної підтримки на розвиток експорту 

підприємств – суб’єктів МСБ; запровадження програм компенсації відсоткових 

ставок та пільгового кредитування для експортерів; забезпечення просування 

товарів та послуг на ринках країн, що активно розвиваються і частка яких у 
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світовому торговельному обороті в найближчому майбутньому зросте 

(наприклад, Індії, країн Африки, «групи 11» тощо). 

10. На основі систематизації інструментарію підтримки експортерів та 

аналізу міжнародних торгівельних угод 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. 

Основні положення та результати розділу опубліковані в наукових працях 

автора [47], [61], [68]  
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РОЗДІЛ 2 

КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТЕРІВ – СУБ’ЄКТІВ МСБ В УКРАЇНІ: 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ 

 

2.1. Cтан та трансформація структури експорту України: внесок МСБ 

 

Експорт товарів та послуг є одним з ключових параметрів 

зовнішньоекономічної діяльності, що визначає активність країни на світових 

ринках товарів та послуг. Основою для аналізу структури експорту є наступні 

параметри класифікації: 

1. структура товарів та послуг. Співвідношення експорту товарів та 

експорту послуг; 

2. товарна структура експорту за видами послуг. Структура експорту 

товарів, в розрізі груп за УКТЗЕД; 

3. географічна структура експорту. Основні регіони, з якими торгує 

країна на світових ринках. 

Загальний рівень експорту товарів та послуг українськими виробниками 

за аналізований період наведено на рис. 2.1. 

За аналізований період часу спостерігались наступні тенденції: 

 загальний обсяг експорту скоротився на 29%; 

 найнижчі показники експорту зафіксовані у 2016 році. 

 середньорічний темп падіння експорту склав 6,5% 

 девальвація гривні, більше ніж у 3 рази (2014–2015  рр.), дозволила 

знизити темпи падіння експорту, проте не призвела до його збільшення у 

грошовому виразі, що свідчить першочергово про наявність саме цінових 

конкурентних переваг у значній кількості сегментів продажів українських 

товарів та послуг за кордоном [69].  

 



82 

 

Рис. 2.1. Динаміка експорту товарів та послуг, млрд. дол. 
Джерело: складено автором на основі [34] 

 

Аналіз структури експорту (щодо пропорції експорту товарів та послуг), 

дозволяє оцінити ступінь залежність зовнішньої торгівлі країни від рівня 

матеріального виробництва. 

За останні вісім років спостерігаються наступні тенденції у експорті 

товарів та послуг (рис. 2.2): 

1. частка експорту послуг у загальній структурі експорту коливалась у 

межах від 23% (2014 р.) до 28% (2013 р.); 

2. прослідковується стійкий тренд до зростання частки послуг у 

структурі експорту (за останні роки в середньому частка експорту послуг 

зростала на 1% на рік); 

3. враховуючи, що за підсумками 2014 р. відбулось падіння частки 

експорту послуг майже на 6% можна стверджувати, що експорт послуг може 

створити додаткові ризики для економіки у майбутньому, так як  є більш 

волатильним у порівнянні з товарним експортом; 
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4. незначне зростання абсолютних показників експорту послуг у 

2016 р. у порівнянні з 2015 р. дозволяє відзначити більш високу динамічність 

на зовнішнього ринку послуг у порівнянні з ринком товарів. 

 

 

Рис. 2.2. Структура експорту товарів та послуг, млрд дол. 

Джерело: складено автором на основі [34] 

 

Наявний рівень розбіжностей при розрахунку обсягів експорту товарів та 

послуг між даними Державної служби статистики України та НБУ 

обумовлюється кількома причинами: 

1. Використанням різних методологій для розрахунку показників. 

НБУ використовує методологію МВФ для розрахунку показників платіжного 

балансу, в свою чергу Державна служба статистики України користується 

даними Державної митної служби України та звітності суб’єктів 

господарювання щодо експорту. 

2. Дані НБУ базуються на звітності банківських установ щодо обсягів 

отриманих переказів, дані Державної служби статистики України  на основі 

звітності суб’єктів господарювання, що за можливості відсутності контролю за 

поданням звітності за експортними операціями створює додаткову різницю у 
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показниках особливо для експортерів послуг – суб’єктів малого та середнього 

бізнесу. 

Товарна структура експорту за аналізований період часу також зазнала 

суттєвих змін, що відображено на рис. 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Динаміка товарної структури експорту 

Джерело: складено автором на основі [34] 

 

Серед ключових змін у товарній структурі експорту варто відзначити: 

1. Зменшення частки мінеральних продуктів з 33% у 2011 р. до 20% у 

2016 р. з подальшим зростанням до 24% значною мірою за рахунок зростання 

експорту хімічної промисловості, промислових виробів та інших товарів. Дана 

тенденція є позитивною в контексті трансформації структури експорту в 

напрямку товарів вищих технологічних укладів. 

2. Спостерігається також незначне скорочення частки чорних і 

кольорових металів у його структурі, що викликано зниженням попиту на 

світових ринках товарів та послуг. 

3. Особлива роль в зміні структури вітчизняної економіки та експорту 

належить аграрному сектору, динаміка розвитку якого протягом минулих років 
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була позитивною, попри вплив низки негативних чинників. АПК залишається 

одним з основних джерел валютних надходжень до країни. Частка аграрного 

сектору в загальній товарній структурі експорту в останні роки досягає пікових 

значення за останні двадцять п’ять років [70]. Водночас важливо у середньо- та 

довгостроковій перспективі зменшити роль аграрного сектору у побудові 

інноваційної економіки. На сьогодні експортний потенціал даного сектору є 

вагомим в контексті забезпечення валютної виручки та в цілому може бути 

перспективним в умовах зростання населення світу та зростаючого попиту на 

продовольство. 

4. Нарощування експорту озброєнь та військової техніки. 

Дотримуючись пріоритету першочергового забезпечення потреб Збройних Сил 

та інших військових формувань, підприємства вітчизняного ОПК продовжили 

також експорт товарів та послуг військового призначення. Так, у 2015 р. 

вітчизняна продукція ВПК експортувалась в понад 60 країн світу. Його обсяг у 

грошовому еквіваленті перевищив 600 млн дол. США, що залишає Україну у 

першій десятці світових експортерів озброєння. У структурі експорту озброєнь 

та військової техніки перше місце посідає постачання авіаційної техніки, 

надання послуг з її ремонту та модернізації, постачання запчастин до неї – 40%, 

бронетанкової техніки – 31%, ППО та РЕБ – 12%, сегмент військово-морської 

техніки становив 5%, ракетно-артилерійське озброєння та боєприпаси – 9%, 

інша продукція – 3%. 

В контексті дослідження експортної діяльності суб’єктів малого та 

середнього бізнесу більш актуальним є дослідження структури експорту послуг 

(таблиця 2.1). Серед основних позитивних тенденцій варто відзначити 

зростання частки транзитних послуг, комп’ютерних послуг, послуг сільського 

господарства та переробки. Вітчизняна ІТ-індустрія є стратегічно важливою для 

України галуззю, здатною, за деякими оцінками, виконати роль локомотива, що 

«витягне» з кризи всю українську економіку.  
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Таблиця 2.1 

Динаміка та структура експорту послуг України,  

% до загального обсягу / млн дол. 

 
Назва послуги згідно КЗЕП 2014 2015 2016 2017 2018 

Усього 11521 9737 9868 10714 11638 

Послуги з переробки 

матеріальних ресурсів 
12 / 1334 11 / 1078 11% / 1126 13 / 1420 15 / 1699 

Послуги для переробки товарів 

для реалізації у внутр. економіці 
0 / 19 0 / 19 0% / 9 0% / 20 0 / 7 

Послуги для переробки товарів з 

метою реалізації за кордоном 
11 / 1316 11 / 1059 11% / 1117 13% / 1399 15 / 1692 

Послуги з ремонту та технічного 

обслуговування, що не віднесені 

до інших категорій 

3 / 298 2 / 192 2 / 232 2 / 244 2 / 243 

Транспортні послуги 53 / 6102 54 / 5263 54 / 5301 55 / 5861 50 / 5851 

Послуги морського транспорту 7 / 851 8 / 736 7 / 662 6 / 612 4 / 523 

Послуги повітряного транс. 9 / 1071 9 / 854 9 / 883 10 / 1092 10 / 1222 

Послуги залізничного транс. 10 / 1099 8 / 751 6 / 561 5 / 581 5 / 539 

Послуги автомобільного транс. 4 / 460 3 / 249 2 / 238 3/ 274 3 / 304 

Послуги трубопров. транс. 19 / 2208 23 / 2258 27 / 2631 28 / 2998 25 / 2959 

Інші допоміжні та додаткові 

транспортні послуги 
3 / 330 4 / 342 3 / 263 2 / 240 2/ 233 

Послуги, пов’язані з подорожами 2 / 228 2 / 201 2 / 205 2 / 243 3 / 299 

Послуги з будівництва 2 / 232 3 / 292 4 / 389 1 / 102 1 / 150 

Послуги зі страхування 0 / 45 0 / 46 1/ 54 0 / 40 0 / 45 

Послуги, пов’язані з фінансовою 

діяльністю 
2 / 222 2 / 191 1 / 83 1 / 74 1 / 108 

Роялті та інші послуги, пов’язані 

з використанням інтелектуальної 

власності 

1 / 98 1 / 51 0 / 29 0 / 29 0 / 43 

Послуги у сфері телекомунікації 15 / 1676 16 / 1586 17 / 1644 16 / 1761 18 / 2115 

Телекомунікаційні послуги 3 / 370 4 / 353 3/ 254 2 / 191 1 / 158 

Комп’ютерні послуги 10 / 1102 10 / 997 12 / 1145 12 / 1312 14 / 1633 

Інформаційні послуги 2 / 203 2 / 236 2 / 245 2 / 258 3 / 324 

Ділові послуги 11 / 1250 8 / 817 8 / 791 9 / 922 9 / 1061 

Послуги дослідження та 

розробки 
1 / 155 1 / 143 1 / 131 1 / 125 1 / 115 

Проф. та консалтингові послуги 5 / 536 4 / 342 4 / 359 4 / 399 4 / 490 

Послуги операційного лізингу 0 / 55 0 / 43 0 / 32 0 / 33 0 / 37 

Послуги, пов’язані з торгівлею, 

та посередницькі послуги 
0 / 51 0 / 45 1 / 50 1 / 82 1 / 93 

Інші ділові послуги 1 / 70 1 / 49 1 / 55 1 / 65 1 / 84 

Послуги приватним особам, 

культурні та рекреаційні послуги 
0 / 31 0 / 16 0 / 11 0 / 15 0 / 19 

Державні та урядові послуги 0 / 5 0 / 4 0 / 4 0 / 4 0 / 5 

Джерело: складено автором на основі [34] 
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За оцінками міжнародної дослідної компанії Akholi Research, реалізація 

Україною її експортного потенціалу у сфері ІКТ повною мірою може 

обумовити зростання ВВП країни навіть за умови відсутності зростання 

експорту в інших галузях і сферах [71]. Поряд із цим у доповіді компанії 

констатується, що корупція заважає Україні в реалізації цих амбітних завдань 

навіть більше, ніж наслідки економічної кризи та воєнних дій.  

Зростання в ІТ-сфері стимулюється на державному рівні, зокрема 

наприкінці 2016 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін і 

доповнень до деяких законодавчих актів (щодо усунення адміністративних 

бар’єрів для експорту послуг)». Закон передбачає значну модернізацію та 

спрощення процедур укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), 

зарахування валютної виручки, а також бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності завдяки використанню можливостей сучасних ІКТ. Передбачається, 

що це виведе значний обсяг експорту послуг в легальну площину, збільшить 

приплив до країни валютної виручки та спростить провадження 

підприємницької діяльності для ІТ-компаній та малого й середнього бізнесу 

[72]. 

Сфера ІТ-послуг та послуги авіаційного транспорту є галузями, що 

демонстрували стійкий тренд до зростання за останні чотири роки. В умовах 

зростання попиту на світових ринках на відповідні послуги, саме дані галузі 

можуть стати одними з основних драйверів економічного зростання в Україні. 

Посилюючи аграрну спеціалізацію на світовому ринку, Україна 

продовжує втрачати експортні позиції фактично за всіма традиційними 

напрямами. За підсумками 2015 р. частка продовольчих товарів та 

сільськогосподарської сировини досягла 38,2%, а у І півріччі 2016 р. – 40,8 % (у 

2007 р. – 12,8%). Таке зростання частки продовольчих товарів та 

сільськогосподарської сировини у формуванні товарного експорту не 

забезпечувалося збільшенням експортної виручки (-12,7% у 2015 р.) і лише у І 

півріччі 2016 р. ситуація дещо покращилась (виручка збільшилась на 3,3%). 

Водночас традиційний локомотив вітчизняного експорту – металургійна 
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промисловість, скоротивши частку в експорті з 41,3% у 2008 р. до 24,8% у 

2015 р. (23,2% у І півріччі 2016 р.), втратила за цей період 66% експортної 

виручки. Лише у 2015 р. експорт металопродукції скоротився на 37,9% до 

9,5 млрд дол. США (-23,7% до 3,9 млрд дол. США у І півріччі 2016 р.) [34]. 

В Україні знижуються показники технологічного експорту: частка 

високотехнологічних і середньо-високотехнологічних товарів сукупно 

становить лише 14,4%, а відповідних товарів в імпорті – 38,3%. Згортання 

можливостей виходу вітчизняних товарів кінцевого використання на традиційні 

ринки, а це передусім продукція машинобудування, негативно позначилося на 

структурі вітчизняного експорту за рівнем промислової переробки товарів [73]. 

Експорт українських товарів кінцевого використання в минулі роки становив 

24–27 млрд дол. США, в окремі роки їх частка в загальному експорті сягала 

40%. Натомість їх поставки у 2015 р. скоротилися до 12,9 млрд дол. США (у 

структурі поставок – 33,9% у 2015 р. та 36,5% у І півріччі 2016 р.). Частка 

сировинних товарів в експорті досягла 42% у 2015 р. (40% у І півріччі 2016 р.), 

тоді як у 2007 р. ці товари забезпечували лише 23,3% експорту. Зазначений 

характер товарообміну формує значні деформації національної економіки, без 

подолання яких перспективи економічного розвитку є проблематичними. 

Стосовно географічної структури експорту, то за аналізований період 

вони також суттєво змінилась (таблиця 2.2). Серед основних тенденцій варто 

виокремити наступні: 

1. Зниження обсягів експорту до РФ. За період з 2011 по 2018 рр. 

експорт до РФ скоротився на 73%, при цьому обсяги експорту досягли 

найнижчих значень у 2016 році і на даний час спостерігається незначне 

зростання показників експорту. Водночас зі скороченням експортних поставок 

до РФ значно зменшилися обсяги імпорту. Проте зниження імпорту 

відбувається повільнішими темпами і починаючи з 2016 р. до 2018 р. обсяги 

імпорту товарів та послуг з РФ зросли з 6,1 млрд. дол. до 9,1 млрд. дол. Загалом 

втрати обсягів товарної торгівлі України на російському ринку у 2014–2015 рр. 

унаслідок торговельних війн та впливу кон’юнктурних ринкових факторів 
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можна оцінити у 15 млрд дол. США. Проте РФ усе ще залишається найбільшим 

торгівельним партнером за обсягами товарообороту (11,5%). Наступними 

торгівельними партнерами за обсягами є Китай та Німеччина (9,8% та 7,3% 

відповідно). 

 

Таблиця 2.2 

Географічна структура експорту України, % до підсумку експорту 

товарів та послуг / млрд дол. 

Регіони 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Експорт 

товарів та 

послуг 

(підсумок) 83,7 86,5 81,7 65,4 47,9 46 53,9 59,1 

Країни СНД  40 / 33,4 41 / 35,4 40 / 32,8 32 / 20,6 25 / 11,9 22 / 10 21 / 11,4 19 / 11,5 

    у т. ч. 

Російська 

Федерація 30 / 25,.3 30 / 25,6 29 / 24 21 / 13,9 16 / 7,6 14 / 6,5 13 / 7,1 11 / 6,8 

Інші регіони 

світу 60 / 50,2 59 / 51,2 60 / 48,9 68 / 44,8 75 / 35,9 78 / 36 79 / 42,5 81 / 47,7 

  Європа 27 / 22,2 24 / 20,8 25 / 20,3 30 / 19,3 32 / 15,3 34 / 15,7 37 / 19,9 39 / 23,2 

  Азія 23 / 19,1 22 / 19,3 23 / 18,6 26 / 16,8 29 / 13,7 29 / 13,1 27 / 14,5 26 / 15,6 

  Америка 5 / 4,5 5 / 4,5 5 / 4,1 5 / 3 5 / 2,5 6 / 2,6 6 / 3,2 7 / 4 

    у т. ч. 

США 3 / 2,2 2 / 2,2 2 / 2 3 / 1,7 3 / 1,5 4 / 1,7 4 / 2,4 5 / 3,1 

  Африка 4 / 3,4 7 / 5,7 7 / 5,4 8 / 5,3 8 / 3,9 9 / 4 8 / 4,2 7 / 4,3 

  Австралія і 

Океанія 0 / 0,2 0 / 0,3 0 / 0,1 0 / 0,1 0 / 0,1 0 / 0,1 0 / 0,1 0 / 0,1 

Країни ЄС 25 / 20,9 23 / 19,9 24 / 19,6 29 / 18,9 30 / 14,4 32 / 14,8 35 / 18,9 37 / 22 

Джерело: складено автором на основі [34] 

 

2. З-поміж позитивних здобутків зовнішньоторговельної діяльності 

варто виокремити пришвидшення її географічної диверсифікації, що 

відображається у зменшенні частки країн СНД у структурі 

зовнішньоторговельних поставок. Так, у 2011 р. СНД формував 40 % сукупного 

експорту і був основним регіональним об’єднанням для збуту українських 

товарів та послуг, проте починаючи з 2015 року основним торгівельним 

партнером України є Європейський союз і станом на кінець 2018 року експорт 

до ЄС перевищив експорт до СНД у 2 рази (37% та 19% відповідно). 
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3. Водночас необхідно акцентувати увагу на недостатньому 

використанні Україною торговельних можливостей, наданих пілотною дією 

положень Угоди про асоціацію з ЄС. Результати першого року відкриття «вікна 

можливостей» у межах надання тарифних квот українським виробникам 

вказують на потребу подальшої ревізії переліку товарів, що підлягають 

преференційному режиму. Практика засвідчує, що квоти на експорт деяких 

товарів вибираються за декілька тижні, водночас річна вибірка за іншими 

товарами перебуває на рівні 6–23%. При цьому численні товарні позиції взагалі 

не мають доступу до ринку ЄС. Як наслідок, існує вагомий нереалізований 

потенціал співробітництва України з країнами ЄС [74] (Таблиця 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Використання експортних квот у 2016 р. 

Товарні групи 
Розмір 

квоти, т 
Використано, т Використано, % 

Залишок 

квоти, т. 

Баранина   1 500 0,0 0,0 1 500,0 

Часник 500 49,2 9,8 450,8 

Крохмаль 10 000 1 898,0 19,0 8 102,0 

Гриби 500 0,3 0,1 499,7 

Продукція з 

обробленого 

молока 

2 000 0,0 0,0 2 000,0 

Яловичина 12 000 0 0,0 12 000 

Свинина 40 000 0 0,0 40 000 

Яйця  1 500 0 0,0 1 500 

Молоко, 

вершки, 

згущене молоко 

та йогурти  

8 000 0 0,0 8 000 

Сухе молоко 1 500 450 30,0 1 050 

Вершкове 

масло та 

молочні пасти  

1 500 690 46,0 810 

Джерело: складено автором на основі [75] 
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Подібна ситуація спостерігається щорічно. Таким чином, діяльність ЕКА 

та державних органів влади на місцевому рівні, може бути зосереджена на 

стимулюванні створення нових виробництв, наданні коштів для проходження 

ліцензування та сертифікації діючих виробництв, надані коштів на 

переобладнання та технічну модернізацію виробництв відповідних товарних 

груп, з активним просування укладання відповідних експортних угод, що 

дозволить забезпечити зростання експорту на довгостроковий період. 

4. Азійський ринок як один з найбільш динамічних сегментів 

світового ринку характеризується стійким зростанням попиту на товари та 

послуги з України, проте у 2018 році відбувся незначний спад показників 

експорту з України у даний регіон. 

5. Відсутність спеціальних програм для просування товарів на ринках, 

що розвиваються (зокрема, Африка) нівелюють перспективи зростання 

експорту у довгостроковій перспективі та дозволяють лише підтримувати 

обсяги експорту на відносно стійкому рівні. 

Експортна діяльність суб’єктів МСБ в Україні можу відслідковуватись 

лише опосередкованими каналами. Починаючи з 2015 р. Державна служба 

статистики України публікує дані щодо експорту товарів в розрізі розмірів 

підприємств на основі даних про чисельність найманих працівників. Наведені 

дані можуть слугувати опосередкованим джерелом інформації щодо експортної 

активності суб’єктів МСБ оскільки: 

 не враховується обсяг доходу підприємства, що є одним з 

показників розподілу підприємств за розміром; 

 враховується лише експорт товарів без врахування експорту послуг. 

В умовах зростаючої ролі експорту послуг, а також наявності серед них тих 

послуг, на яких спеціалізується МСБ (комп’ютерні послуги, інформаційні 

послуги, операційний консалтинг тощо) необхідно забезпечити 

відслідковування відповідних параметрів; 

 галузева структура експорту товарів має більше похибок, оскільки 

дані щодо експорту ФОП не розподіляються за видами економічної діяльності. 
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Це зумовлено недоліками системи звітності ФОП, що знаходяться на єдиному 

податку (яких переважна більшість). Звітність за єдиним податком побудована 

таким чином, що підприємство звітує лише про загальну суму доходу та 

перелік видів діяльності, якими займався у звітному періоді без деталізації сум 

відносно виду діяльності. Оскільки на даний час відсутні обмеження щодо 

кількості КВЕДів, що можуть бути оформлені у одного підприємства, у органів 

державної статистики і, як наслідок, у органів державної влади відсутня 

інформація щодо видів діяльності, за якими отримуються визначені рівні 

доходу. 

Наведені недоліки, окрім викривлення статистичних даних, не 

дозволяють ефективно планувати державну економічну політику стосовно 

малого та середнього бізнесу і потребують виправлення в найближчий час. 

Динаміка показників експорту суб’єктів МСБ відображена на рис. 2.4.  

 

 

Рис. 2.4. Динаміка частки експорту товарів за розмірами підприємств 

та частки МСБ у кількості експортерів за 2015-2017 рр., % 
Джерело: складено автором на основі [34] 
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товарів коливаються у межах 30%. За даними ДССУ, частка експортерів (якщо 

брати за критерій лише кількість зайнятих працівників) серед представників 

МСБ складає 5% (на 01.01.2018 р.), що є досить незначним, враховуючи 

зростаючу роль МСБ в економіці в цілому.  

Також окрему інформацію про зовнішньоекономічну активність 

українських компаній можна отримати з обстежень підприємств, які 

проводяться Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією. 

Проте, методика цих опитувань побудована на групуванні підприємств за 

розміром підприємства на основі лише критерію кількості працівників [76]. 

Малими вважаються підприємства, які мають 519 працівників, середніми – 

2099 працівників, а великі – 100 і більше працівників. Останні наявні дані 

стосуються опитування власників та топ-менеджерів 1002 компаній, 

проведеного у січні-листопаді 2013 р. Така класифікація підприємств за 

розмірами відрізняється від використовуваної в українській статистиці. Втім, на 

наш погляд, дані зазначеного опитування дають бачення загальної ситуації в 

секторі МСБ в Україні, зокрема його залучення до зовнішньоторговельної 

діяльності і дають розуміння специфіки перешкод, які виникають у суб’єктів 

МСБ у цій сфері. Отримані дані показують досить низький рівень участі 

сектору МСБ в Україні в експортній діяльності (таблиця 2.4).  

 

Таблиця 2.4 

Частка підприємств-експортерів і частка експортованої продукції у 

загальному обсязі реалізованої продукції підприємств за розмірами, %  

 

Розмір 

підприємств 

Частка підприємств-

експортерів 

Частка експортованої 

продукції 

2005 2008 2013 2005 2008 2013 

Малі (5-19) 8.5 7 11.7 1.9 3.5 4.1 

Середні (20-99) 25.4 15.8 19.9 9.6 7.4 8.3 

Великі (100+) 42.7 29.8 47.5 18.9 14 18.1 

Джерело: складено автором на основі [77] 
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Серед МСБ частка експортерів є значно нижчою порівняно з великими 

підприємствами. Так, якщо майже половина (47,5%) великих підприємств 

здійснювали експортну діяльність, то лише 11,7% серед малих підприємств і 

19,9% середніх підприємств були присутніми на зовнішньому ринку. Як 

наслідок, експортна орієнтація виробництва МСБ є значно нижчою, ніж у 

великого бізнесу. 18,1% реалізованої великими підприємствами продукції 

спрямовувалися на експорт. Для малих підприємств цей показник був у понад 4 

рази меншим (4,1%), для середніх підприємств – більш ніж удвічі (8, %). 

Разом з тим, у загальній структурі економіки МСБ займає більш вагомі 

позиції (рис. 2.5). На даний момент 60% доданої вартості в економіці України 

формується за рахунок малих та середніх підприємств. При цьому більше 70% 

найманих працівників за вказаний період часу в середньому працювало на 

малих та середніх підприємствах.  

 

 

Рис. 2.5. Динаміка показників реалізованої продукції за розмірами 

підприємств та частки валової доданої вартості продукції МСБ в Україні 
Джерело: складено автором на основі [34] 
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Вищенаведене дає підстави стверджувати про ряд особливостей 

функціонування сектору МСБ в Україні: 

1. Велика частка малих підприємств та фізичних осіб-підприємців. В 

Україні нараховуються близько 500 великих підприємств. Решта – більше 

99%  МСБ, які генерують майже 80% зайнятості та більше 60% обсягів 

реалізованої продукції. Частка фізичних-осіб підприємців (більше 80% 

зареєстрованих підприємств) свідчить про високі показники самозайнятості. 

Натомість з метою оптимізації оподаткування все більш поширеним стає 

використанням від 2 до кількох десятків зареєстрованих ФОП, як одного 

підприємства. Це викривляє статистику та не дозволяє об’єктивно та ефективно 

реалізовувати економічну політику у сфері розвитку МСБ. 

2. Галузева структура виробництва МСБ більшою мірою 

сконцентрована у галузях з меншою часткою виробничих процесів. Експорт 

МСБ в основному має таку галузеву структуру: промисловість, транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, сільське, лісове та 

рибне господарство, інформація та телекомунікації, а також професійна, 

наукова та технічна діяльність. На ці галузі разом припадає 95% всього 

експорту. Разом із тим, 52% суб’єктів МСБ сконцентровано в галузі торгівлі та 

побутових послуг, отже, орієнтовані переважно на внутрішній ринок (частка 

експорту в цій галузі складає менше 3%). Так основною галуззю (частка 

реалізованої продукції 46%) була оптова та роздрібна торгівля товарами. 

Промислове виробництво – менше 25% відповідно. Невелика частина (9% та 

5% відповідно) реалізованої продукції була вироблена підприємствами, що 

працюють у сферах сільського господарства та транспортних послуг відповідно 

(рис. 2.6).   

3. Значний рівень тінізації сектору МСБ. Відсутність ефективного 

контролю та бюрократична ускладненість процесу збільшення розміру 

підприємств від ФОП на спрощеній системі оподаткування до 

малого/середнього підприємства на загальній системі зумовлює обмеженість 

легального сектору МСБ. Водночас, спрощена система оподаткування 
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використовується для легальної мінімізації сплати податків. Для окремих сфер 

(ІТ, транспорт) характерне використання замість найманої праці, розрахунків 

через ФОП, що мінімізує податкове навантаження на підприємство в цілому. 

4. Високий рівень тіньового експорту. За даними біржі ELANCE у 

2014 р. доходи фрілансерів з України склали 40 млн дол. США. Це лише одна з 

основних бірж фрілансерів. По суті, іноземні фріланс послуги є прикладом 

експорту послуг суб’єктів МСБ проте незареєстрованість відповідних суб’єктів 

як підприємства та відсутність сукупної оцінки відповідних переказів з боку 

НБУ унеможливлюють об’єктивні розрахунки [78], [79]. 

 

 

Рис. 2.6. Частка реалізованої продукції МСБ за галузями  

у загальному обсязі реалізованої продукції МСБ 
Джерело: складено автором на основі [34] 
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реалізації послуг, ніж при реалізації товарів промислового виробництва [80].  
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Таблиця 2.5 

Інноваційна активність підприємств, %  

Інноваційна діяльність, % Малі Середні Великі 

Обсяг реалізованої продукції інноваційно 

активними підприємствами, всього 13,5 14,5 49,1 

Обсяг реалізованої продукції інноваційно 

активними підприємствами, промисловість 16,1 20,7 68,6 

Обсяг реалізованої продукції інноваційно 

активними підприємствами, послуги 21 29,6 55,1 

Обсяг реалізованої продукції інноваційно 

неактивними підприємствами, всього 86,5 85,5 50,9 

Обсяг реалізованої продукції інноваційно 

неактивними підприємствами, промисловість 83,9 79,3 31,4 

Обсяг реалізованої продукції інноваційно 

неактивними підприємствами, послуги 79 70,4 44,9 
Джерело: складено автором на основі [80] 

 

Водночас, якщо великий бізнес виступає каталізатором внутрішніх змін, 

то саме МСБ стимулює зовнішні зміни на ринку (таблиця 2.6). Серед 

підприємств, що впроваджували технологічні інновації, 11,5% реалізованої 

продукції малих та 5,2% середніх підприємств випускали продукцію нову для 

ринку, в той час як великі підприємства лише 5,7%. Таким чином, сектор МСБ 

вже на поточному етапі виступає джерелом інноваційного розвитку 

виробництва товарів та послуг в Україні. 

Таблиця 2.6 

Розподіл інноваційної активності підприємств  

за виробленою продукцією, % 

Інноваційна діяльність Малі Середні Великі 

Продукція нова для ринку 11,5 5,2 5,7 

Продукція нова для підприємства 22,9 25,9 11,5 

Постійна продукція 65,6 68,9 82,8 
Джерело: складено автором на основі [80] 
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Серед основних причин, що зумовлюють дану динаміку: 

 складність процесу фіксації інноваційних процесів та відповідної 

звітності для малих та середніх підприємств; 

 відсутність мотивації до впровадження інновацій для малих та 

середніх підприємств (фіскальних та кредитних стимулів); 

 низький рівень державної підтримки. Менше 5% підприємств, що 

впроваджували технологічні інновації, отримували державну підтримку, що 

свідчить про низьку доступність на низьку ефективність державної фінансової 

підтримки (таблиця 2.7). 

Таблиця 2.7 

Державна фінансова допомога в Україні, % 

Підприємства з технологічними інноваціями, 

які отримували фінансову допомогу 
Всього Уряд 

Місцева 

влада 

Малі 1,7 0,4 1,4 

Середні 3,3 0,6 2,8 

Великі 4,4 2,4 2,4 

Джерело: складено автором на основі [80] 

 

Порівнюючи відповідні дані з показниками країн ЄС можна зробити 

висновок про значно нижчий рівень експортної активності МСБ в Україні у 

порівнянні з ЄС. У 2017 р. діяльність МСБ у країнах ЄС характеризувалась 

наступними показниками: 

1. майже всі підприємства ЄС-28 функціонують у нефінансовому 

секторі (99,8%); 

2. на МСБ припадає 2/3 загальної кількості зайнятого населення; 

3. майже 60% доданої вартості генерується МСБ (таблиця 2.8). 

Серед розподілу безпосередньо в середині МСБ, то на мікропідприємствах 

було залучено 29,4% загальної кількості зайнятих, тоді як на малих та середніх 

підприємствах  20,0% і 17,0% відповідно. 
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На відміну від нерівномірного розподілу кількості підприємств і 

зайнятості у трьох класах розміру МСБ (Додаток Є), їх внесок у додану вартість 

в цілому однаковий, від 17,6% (малі МСБ) до 20,8% (мікро-МСБ) [81]. 

Внесок МСБ в економіку країн-членів ЄС-28 має значну варіативність 

Наприклад, у чотирьох державах-членах (Кіпр, Естонія, Мальта, Литва) 

підприємства МСБ генерують більше 70% доданої вартості в економіці. 

Водночас, у Ірландії частка суб’єктів МСБ у доданій вартості була нижче 42%.  

Щодо зайнятості у секторі МСБ на Кіпрі і Мальті часка зайнятих у МСБ 

становила більше 80%, натомість у Данії, Франції, Нідерландах та Велика 

Британії частка зайнятих становила менше 65% [81]. Спільною рисою для 

наведених економік є майже 100% частка підприємств МСБ у загальній 

кількості підприємств. 

Таблиця 2.8 

Структурні показники діяльності МСБ у ЄС у 2017 році, % 

Показник Мікро Малі Середні Великі 

Частка 

підприємств 
93 5,8 0,9 0,2 

Частка 

доданої 

вартості 

20,8 17,6 18,3 43,2 

Показники 

зайнятості 
29,4 20,0 17,0 33,6 

Джерело: складено автором на основі [81] 

 

Щодо показників експорту, то експорт товарів МСБ в ЄС-28 становив 

1,757 млрд. євро, або 12% ВВП ЄС-28 (у поточних цінах). З 2012 р. вартість 

такого експорту зросла майже на 20%, трохи швидше, ніж загальна додана 

вартість МСБ. Також важливо відзначити той факт, що з 2012 по 2016 рік 

вартість експорту продукції суб’єктів МСБ зростала більш ніж у два рази 

швидше, ніж кількість експортерів  суб’єктів МСБ (19,3% проти 9%), що 

свідчить про наявність нереалізованого потенціалу експортерів суб’єктів МСБ.  
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Загалом, у 2016 р. обсяг експорту МСБ ЄС-28 становив 36,1% загального 

обсягу експорту, при цьому 88,3% всіх підприємств-експортерів ЄС-28 

складали підприємства суб’єкти МСБ. 

Порівнюючи відповідні показники з показниками України, то за часткою 

зайнятих у МСБ з рівнем близько 80% Україна знаходиться в одній групі з 

Мальтою, Грецією, Кіпром, Естонією та Італією, тобто з країнами, в яких 

висока частка доходу зосереджена у сфері туризму і великий відсоток 

підприємств функціонує у цій сфері. Втім промисловий та 

сільськогосподарський потенціал України відрізняється від наведених країн, що 

є додатковим підтвердженням наявності дисбалансів у структурі економіки та 

використанням МСБ як спрощення системи ведення великого бізнесу в Україні. 

За рівнем доданої вартості (62%) показники України співставні з показниками 

Іспанії, Бельгії, Нідерландів, тобто з провідними країнами Європейського союзу 

[34], [81]. 

За показниками обсягів експорту за порівняльними оцінками в Україні 

знаходиться за межами показників європейських країн та країн ОЕСР. За 

оцінками експертів та непрямими розрахунками, частка експорту суб’єктів 

МСБ у загальному обсязі експорту складає до 15%. Водночас, найнижчі 

показники частки експорту серед розвинутих країн – більше 20% (у Чехії та 

Німеччині відповідно) [40]. 

Наявний дисбаланс пояснюється наступними факторами: 

1. обмеженістю підтримки з боку держави при започаткуванні бізнесу, 

та відсутністю механізмів стимулювання виходу на зовнішні ринки (Додаток 

Е); 

2. значним обсягом внутрішнього ринку. Наявність попиту на 

внутрішньому ринку не стимулює до пошуку зовнішніх ринків збуту; 

3. складністю експортних процедур та відсутністю відповідного 

логістичного досвіду, що у поєднанні з п.1 знижує експортний потенціал 

малого та середнього бізнесу; 
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4. дефіцитом фінансування МСБ. За показниками рівня фінансування 

МСБ Україна знаходиться на 118 позиції серед 140 країн світу за відповідним 

рейтингом Індексу глобальної конкурентоспроможності (Додаток Б) 

5. високою вартістю експорту та обмеженістю фінансових ресурсів 

для обслуговування експортних контрактів на умовах відстрочки платежу, 

оскільки дуже часто реалізація вимагає очікувати плати за товари до 90 днів. 

Окремим аспектом є роздрібнення великого бізнесу. Малий та середній 

бізнес найчастіше не функціонує як окремі економічні суб’єкти, а виконує свої 

функції як частини об’єднань (групи ФОП, групи ТОВ тощо). В цих умовах їх 

використовують винятково з метою мінімізації оподаткування, тим самим 

покращуючи статистику за обсягами зайнятості і доданої вартості МСБ, проте 

фактично не виконуючи функції МСБ в економіці. 

Незважаючи на це, частка суб’єктів МСБ у вартості експорту за останнє 

десятиріччя зросла майже вдвічі. 

Для дослідження «Аналіз бар’єрів для міжнародної торгівлі» [82] було 

проведено опитування респондентів стосовно перешкод для експорту. Серед 

основних проблем підприємства вказали 2 групи: 

1. проблеми організації експортної діяльності, до яких відносяться 

значний рівень бюрократизації, велика кількість дозвільних документів, 

відсутність правил спрощеного проходження товарів, тривале очікування 

оформлення експорту на митниці; 

2. проблеми фіскального простору. Неефективний механізм 

відшкодування ПДВ, високий рівень податкового тягаря, непрозорість 

діяльності органів фіскальної та митної служб тощо.  

Основні проблеми, пов’язані з експортом, з якими стикаються українські 

підприємства, представлені на рис.2.7. [82] 

Практично кожен експортер мав одну з наведених проблем з вказаних 

груп. Водночас проблематика, що стосується експортної політики держави, 

стосувалась кожного четвертого експортера. Таким чином – визначення 
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пріоритетів торгівельної політики є одним з ключових завдань державної 

економічної політики, поряд з врегулюванням вищевказаних груп проблем [82]. 

 

Рис. 2.7. Основні перешкоди для експорту товарів з України, %  
Джерело: складено автором на основі [82] 

 

Стосовно перешкод для експортерів, пов’язаних з розміром підприємства, 

то проблеми із механізмом повернення ПДВ актуальні для експортерів 

незалежно від їхнього розміру: 

 практично половина як великих, так і середніх і малих підприємств 

зустрічалися із цією перешкодою (рис. 2.8); 

 проблема бюрократизації також торкнулася значної кількості 

підприємств у різних категоріях за розміром, але найчастіше про неї 

повідомляють середні підприємства. Зокрема, 51% експортерів середнього 

розміру вказали на значний рівень бюрократизації, тоді як серед великих 

підприємств про це говорять 36%, а серед малих – 33%; 

 для малих та середніх підприємств більш актуальна проблема 

непередбачуваності торговельної політики України. Про цю перешкоду 

повідомили 31% малих та середніх підприємств, тоді як серед великих 

підприємств відповідний відсоток менший – 20%; 

 малий та середній бізнес дещо частіше вказує на бюрократизацію та 

непрозорість податкових органів України. 24% малих та 21% середніх фірм-
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експортерів повідомили про цю проблему. У категорії великих підприємств ця 

частка становить 18%; 

 із зменшенням розміру підприємства зростає ймовірність того, що 

для нього буде проблематично пройти процедуру визначення походження 

товару. Так, якщо лише 5% великих підприємств скаржаться на таку проблему, 

як відсутність спрощених правил визначення походження товару, то у категорії 

середніх підприємств про це повідомили 13%, а у категорії малих 

підприємств – 21%. 

 

 

Рис. 2.8. Основні перешкоди для експортної діяльності в розрізі 

розміру підприємства  
Джерело: складено автором на основі [82] 

 

Також наявні проблеми загальноекономічного характеру незалежно від 

розміру підприємства: 

 зменшення споживання на внутрішньому товарному ринку 

внаслідок критичного зниження купівельної спроможності, що заблокує 

переорієнтацію експортерів на потреби внутрішніх споживачів; 

 розкручування інфляційної спіралі, що зумовить подальше 

підвищення тарифів природних монополій та девальвацію гривні; 

35% 

42% 

36% 

20% 

11% 

23% 

35% 

44% 

51% 

31% 

24% 

16% 

40% 

45% 

33% 
31% 

10% 

26% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Велика к-сть  

дозвільних 

документів  
для експорту 

Неефективний  

механізм  

відшкодування 
 ПДВ 

Значний  

рівень  

бюрократизації 

Непердбачуваність  

торгівельної  

політики  
України 

Непердбачуваність  

торгівельної  

політики  
партнерів 

Податковий  

тягар 

Великі Середні Малі 



104 

 низька доступність фінансових ресурсів для оновлення основних 

фондів (Додаток В). 

Окрім наведених внутрішніх проблем у зовнішньому середовищі наявний 

ряд ризиків: 

 несприятлива кон’юнктура ключових для України світових 

сировинних ринків, що загрожує втратою експортних позицій національних 

виробників; 

 посилення дискримінаційних заходів щодо вітчизняних 

експортерів, як на ринках країн Митного союзу, так і внаслідок поширення 

протекціонізму на ринках азійських країн; 

 технологічна неспроможність реального сектору національної 

економіки забезпечити прорив у нарощенні поставок на ринки ЄС; 

 збереження надмірного рівня імпортозалежності внутрішнього 

товарного ринку внаслідок згортання інвестиційного та споживчого попиту на 

продукцію вітчизняних виробників; 

 погіршення економічної ситуації у ключових торговельних 

партнерів України, що обмежуватиме до них український експорт; 

 загострення конкурентної боротьби на ключових для українських 

експортерів ринках. 

Вихід із поточної ситуації у сфері міжнародного економічного 

співробітництва потребує вжиття рішучих кроків, спрямованих на вирішення 

таких завдань: 

1. Зниження залежності національної економіки від 

зовнішньоторговельної кон’юнктури у спосіб оптимізації експортної орієнтації 

виробників та розбудови внутрішнього ринку. Водночас основними 

орієнтирами модернізації української зовнішньоторговельної політики мають 

стати створення стимулюючих умов для експортоорієнтованих виробництв; 

забезпечення фінансової, страхової і гарантійної підтримки експортерів; 

посилення митного й цінового контролю для вирівнювання можливостей 

експортерів та імпортерів. 
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2. Забезпечення фінансової підтримки українських експортерів, 

відновлення кредитування зовнішньоторговельних операцій на пільгових 

умовах, а також створення агентства з експортного страхування. 

3. Розвиток інституту економічної дипломатії, посилення 

«економізації» зовнішньої політики та налагодження інформаційної підтримки 

вітчизняного експорту. 

4. Розширення сфери дії угод про Зону вільної торгівлі України з 

окремими торговельними партнерами та їх об’єднаннями на засадах 

забезпечення «дзеркальних» умов доступу на внутрішні товарні ринки. 

 

2.2. Кредитний механізм стимулювання експортної діяльності суб’єктів 

МСБ в Україні 

 

Кредитний механізм в економіці є важливою складовою стимулювання 

інвестиційної активності. Наявність диверсифікованої системи кредитних 

взаємовідносин дозволяє забезпечити сталість економічного розвитку в 

довгостроковій перспективі. Кризовий стан економіки України водночас зі 

згортанням обсягів кредитування зумовлює необхідність пошуку шляхів 

активізації кредитного механізму та розширення його обсягів та впливу на 

економіку. Одним з перспективних напрямів є переорієнтація кредитування на 

малий та середній бізнес. Однією з основних характеристик функціонування 

кредитного механізму в економіці є динаміка показників кредитування. 

Загальні тенденцій наведені на рис. 2.9. 

Співставивши показники кредитування з обсягами реалізованої продукції 

можна зробити наступні висновки: 

1. Відношення кредитів юридичних осіб до реалізованої продукції 

значно скоротилися за останні 5 роки. Це зумовлено кількома основними 

факторами: 

 Дефіцитом ліквідності у банківській системі, що призводить до 

зменшення обсягів нового кредитування. 
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 Скороченням кількості банків. 

 Продажем та списанням безнадійної заборгованості за кредитами 

юридичних осіб [83]. 

 Випереджаючими темпами зростання виручки від реалізації над 

залученням кредитних коштів для відповідного розширення. 

 

 

Рис. 2.9. Динаміка обсягу кредитів юридичним особам та обсягів 

реалізованої продукції у 2014-2018 рр., млрд. грн. 
Джерело: складено автором на основі [34], [69] 

 

2. Обсяги реалізованої продукції підприємств виражений у млрд. грн. 

мають стійку тенденцій до зростання, що викликано: 

 Пришвидшенням темпів інфляції за аналізований період. 

 Зростанням номінальних обсягів експорту за рахунок знецінення 

національної грошової одиниці. Так за аналізований період часу обсяг експорту 

товарів та послуг у гривні виріс з 659млрд грн. у 2012 році до 1250 млрд. грн. у 

2016 році, при скороченні відповідних показників, виражених у дол. США, 

майже вдвічі [34]. 

3. Кредитний механізм в економіці України функціонує зі значними 

деформаціями оскільки: 
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 Відсутня залежність між обсягами кредитування та економічною 

динамікою, оскільки зростання обсягів реалізованої продукції свідчить про 

зниження кризових тенденцій, водночас обсяги кредитування продовжують 

скорочуватися.  

 Потенціал кредитного механізму як інструменту посткризового 

відновлення без значного використання бюджетних коштів не 

використовується [84]. 

Однією з основних причин наявних диспропорцій у розвитку кредитного 

механізму, є невідповідність структури кредитного портфелю структурі 

економіки у розрізі розмірів підприємств. За оцінками представників банків, 

обсяги кредитування МСБ в Україні становлять не більше 5-30%
1
 кредитів 

виданих юридичним особам. Водночас частка МСБ у загальному в випуску в 

економіці вже значно більша. (рис. 2.10). 

 

 

Рис. 2.10. Структура обсягів кредитування* та реалізованої продукції  

в розрізі розміру підприємств у 2012-2016 рр., млрд. грн., % 
Джерело: складено автором на основі [34], [69]. 

*Обсяг кредитів МСБ розраховано на основі [85], [86], [87] 

 

                                                           
1Оскільки НБУ не встановлював до кінця 2017 року вимоги до подання звітності про обсяги 

кредитування в розрізі розмірів підприємств, точна оцінка не можлива. 
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Темпи зростання реалізованої продукції МСБ значно випереджають 

темпи зростання обсягів реалізованої продукції великих підприємств. Частка 

реалізованої продукції МСБ зростає і у 2016 р. становила 61,6% загального 

обсягу реалізованої продукції, при цьому рівень кредитування МСБ, за 

експертними оцінками, залишається на низькому рівні. 

Починаючи з листопада 2017 року НБУ публікує дані щодо кредитування 

у розрізі розмірів підприємств. Завдяки цим даним є можливість оцінити 

тенденції, що відбуваються у кредитуванні бізнесу в Україні та їх співставність 

із загальною економічною динамікою (рис 2.11). 

 

 

Рис. 2.11. Динаміка структури кредитного портфелю  

в розрізі розмірів підприємств за 2018 – І півріччя 2019 рр., % 
Джерело: складено автором на основі [69]  

 

За період з 2018 року по середину 2019 року частка кредитів МСБ зросла 

на 5 в. п.  з 58 до 63%. Водночас загальний обсяг кредитів скоротився більш 

ніж на 22 млрд грн., за рахунок скорочення кредитів великому бізнесу на 47 

млрд та зростанню кредитів МСБ на 25 млрд грн. [69]. Серед основних причин, 

що викликали дану динаміку фахівці відзначають наступне: 
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1. Якість кредитного портфеля. За оцінками банківської спільноти в 

окремих сегментах якість портфелю МСБ у два рази вища за якість портфелю 

великого бізнесу [85], [86], [88]. 

2. Пожвавлення активності банків щодо кредитування МСБ. Так 75% 

банків переорієнтовуються на кредитування малого та середнього бізнесу. В 

цілому цей процес можна пов’язати із усталенням сегментації МСБ. В умовах 

курсових коливань, що відбувались у період з 2014 по 2016 рр. градація МСБ 

значно зросла. Якщо на початку 2014 р. при курсі гривні на 01.01.2014 рівному 

11,04 грн/євро поріг доходу МСБ складав 552 млн грн. то на 01.01.2018 курс 

склав 33.49 грн/євро, що відповідно збільшило граничний поріг оцінки МСБ 

підприємств до 1 674 млн грн, тобто більш ніш у 1,5 рази. 

3. Значний якісний та кількісний приріст спостерігався в кінці 2017 – 

на початку 2018 рр. Так з жовтня 2017 р. по лютий 2018 р. кредитний портфель 

виданий суб’єктам МСБ в Україні збільшився на 25 млрд грн. При цьому частка 

кредитів МСБ у загальному банківському портфелі кредитів, виданих бізнесу 

зросла з 51% до 52%. Зростання було в основному згенероване кредитами 

компаніям малого і середнього бізнесу. Зростання кредитів з термінами від 

одного до п’яти років склало близько 16 млрд грн – тобто це було драйвером 

приросту кредитного портфеля за цей час. При цьому кредити в оборотний 

капітал зросли лише на 6 млрд грн. 

4. Наявність різноманітних кредитних програм та програм 

компенсації відсоткових ставок з боку держави та з боку європейських 

фінансових інститутів. 

5. Активізація місцевої влади до кооперації з банківськими 

структурами в розробці стимулюючих програм кредитування, зокрема для 

МСБ. 

Динаміка щодо валютної структури та структури кредитного портфеля за 

терміном погашення наведена у таблиці 2.9.  
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Таблиця 2.9 

Структура кредитного портфелю банків за валютою та строками 

погашення у розрізі розмірів підприємства, % 

Суб’єкти 

Кредити у 

національній валюті 

Кредити 

з терміном погашення 

до 1-го року 

Кредити з терміном 

погашення більше 5 

років 

01.2018 01.2019 07.2019 01.2018 01.2019 07.2019 01.2018 01.2019 07.2019 

Великі 

підприємства 
46,4 45,0 46,8 43,2 52,2 51,6 18,2 11,4 13,3 

Середні 

підприємства 
52,0 54,5 56,0 40,8 48,3 51,4 21,3 19,8 18,3 

Малі 

підприємства 
47,5 52,2 54,8 41,8 41,6 41,2 24,7 26,4 26,0 

Мікропідприємс

тва 
80,7 72,0 72,0 56,8 53,8 53,7 15,9 14,7 13,9 

ФОП 82,7 89,2 90,5 51, 47,8 45,0 11,3 7,4 6,0 

Домогосподарст

ва 
61,0 69,6 74,9 26,3 36,4 40,3 45,8 37,1 32,2 

Джерело: складено автором на основі [69] 

 

За аналізований період часу було виявлено наступні тенденції: 

1. Великий бізнес в порівнянні з малим та середнім бізнесом має 

більшу частку валютних кредитів у загальній структурі кредитного портфелю. 

2. Мікропідприємства та ФОП мають значно вищі показники частки 

гривневого кредитного портфелю, що зумовлено як дефіцитом пропозиції на 

ринку валютних банківських кредитних ресурсів, так і відсутністю здійснювати 

валютні розрахунки у значних обсягах, оскільки частка імпортерів серед 

вказаних підприємств є мінімальною. 

3. Зростає частка короткострокових кредитів, наданих великому та 

середньому бізнесу. Якщо на 01.01.2018 р. їх частка складала 43,2%, то на 

01.07.2019 р. більше 51%, що є результатом необхідності залучення додаткових 

коштів в обіговий капітал підприємств, та водночас частковим зниженням 

довіри до великого бізнесу. Водночас для малих підприємств та ФОП дані 

показники є відносно стійкими. 
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4. Частка довгострокових кредитів (з терміном погашення більше 5 

років), наданих домогосподарствам значно вища ніж у будь якого сегменту 

бізнесу, що свідчить про більш високий рівень довіри банків до 

домогосподарств. Серед основних причин наведеної тенденції є усталений 

процес перевірки кредитоспроможності позичальника, більшою поширеністю і 

частотою операційного процесу управління кредитом та кредитною 

заборгованістю тощо. 

У 2019 р. НБУ, з метою розширення об’єктивності відображення даних 

кредитування МСБ, розпочав формування та публікацію звітності за критерієм 

пов’язаності, відповідно до належності до груп юридичних осіб
2
. Станом на 

кінець 1-го півріччя 2019 року  частка кредитів, наданих пов’язаним особам, в 

цілому в економіці сягала 79% (таблиця 2.10). Наведені дані не дають 

об’єктивної картини розподілу пов’язаних груп за розмірами суб’єктів 

господарювання, проте, на думку представників банківського середовища, 

дозволяють стверджувати, що вплив МСБ на економіку України зокрема на 

кредитному ринку є завищеним [88]. 

Таблиця 2.10 

Структура кредитного портфелю банків за ознакою пов’язаності 

Розмір підприємства 

Пов’язані, 

млрд.грн. 

Непов’язані, 

млрд.грн. 

Частка пов’язаних, 

% 

Суб’єкти великого 

підприємництва 
206,4 56,7 78.4 

Суб’єкти середнього 

підприємництва 
195,5 39,3 83.3 

Суб’єкти малого 

підприємництва 
59,4 30,1 66.4 

Суб’єкти мікро 

підприємництва 
112,1 22 83.6 

Суб’єкти ФОП 0,9 4,9 15.7 

Усього (з визначеним 

розміром підприємства) 
574,3 152,9 79.0 

Джерело: складено автором на основі [69] 

 

                                                           
2
 Відповідно до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними 

банківськими операціями та Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні 



112 

Наведені дані корелюються з даними, що у своїх оцінках публікували 

представники НБУ, які оцінювали частку кредитів МСБ банківського сектору 

до 2016 р. на рівні до 10%. Наведені дані зумовлюють необхідність пошуку 

способів більш об’єктивного відображення даних в тому числі і по економіці в 

цілому. Стосовно окремих сегментів, то найбільший відсоток кредитування 

пов’язаних між собою осіб спостерігається у мікропідприємств (що в першу 

чергу пояснюється можливістю використовувати переваги спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності) та середніх підприємств (що може бути 

обґрунтовано бажанням підприємств уникати переходу в групи великих 

платників податків). Щодо низьких показників ФОП, то зазвичай групи ФОП, 

які утворюються, є непов’язаними особами за наведеними критеріями і як 

наслідок не можуть бути відстежені (можуть бути враховані в основному лише 

родинні зв’язки). Водночас, ділові очікування підприємств щодо попиту на 

кредитні ресурси розподіляються наступним чином (таблиця 2.11). 

Таблиця 2.11 

Оцінка змін попиту підприємств на кредитні ресурси (у розрізі розмірів 

підприємств) станом на 1-й квартал відповідного року 
Розмір 

підприємства 
Питання/структура 

Потреба у запозичених коштах 

 

Збільшаться Без змін Зменшаться 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Малі 44 50,7 41,3 52 48 55 4 1,3 3,8 

Середні 40,1 45 38,2 56,1 49,3 56,5 3,8 5,7 5,3 

Великі 40,2 46,3 38,4 54,9 52 55,3 4,9 1,6 6,3 

Умови отримання кредиту 

 

Пом’якшились Без змін Стали жорсткіші 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Малі 5,3 11,7 10,9 52,6 63,3 59,4 42,1 25 29,7 

Середні 7,8 11,8 8 58,1 58,8 58 34,1 29,4 33,9 

Великі 6 7,6 5,8 64,3 62,9 58,7 29,8 29,5 35,5 

Плани щодо наступних кредитів 

 

Не планую брати 

Не має даних 

Планую брати 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Малі 73,3 70,7 73,5 26,7 29,3 26,5 

Середні 66,8 63,8 68,1 33,2 36,2 31,9 

Великі 55,8 49,5 43,1 44,2 50,5 56,9 

Джерело: складено автором на основі [89] 
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Відповідно до результатів проведеного НБУ опитування:  

1. Потреба у запозичених коштах буде дещо більшою у малих 

підприємств ніж у середніх та великих, водночас, у більш ніж 50% підприємств 

потреба у запозиченнях залишиться на попередньому рівні. 

2. Малі підприємства впродовж останніх 3-х років стабільно очікують 

зростання потреби у запозичених коштах, при цьому зростання частки малих 

підприємств, що планували взяти кредит, незначно зросло у 2018 р. з 

подальшим зменшенням на початку 2019 р. 

3. Позитивною тенденцією є незначне зростання частки підприємств 

МСБ, які вважають, що умови кредитування у банківському секторі України за 

останні три роки покращились. Водночас переважна більшість великих 

підприємств вважає, що умови кредитування за аналізований період часу стали 

більш жорсткими. 

4. За оцінками підприємств, саме для малого та середнього бізнесу 

замість спрощення умов кредитування банки встановили більш жорсткі вимоги 

з метою мінімізації ризиків та покращення якості кредитних портфелів, як 

наслідок більше 2/3 підприємств МСБ не планують брати кредити в умовах 

наявності потреби у запозиченнях. 

Основні фактори, що зумовлюють уникання/відкладення прийняття 

рішень про отримання кредитів наведені у таблиці 2.12. 

Таким чином основною перешкодою для забезпечення попиту на 

кредитні ресурси є занадто високі ставки за кредитами. Серед основних 

особливостей, що виділяються у результатах опитування  це невпевненість у 

спроможності своєчасно виконувати зобов’язання у малих підприємства, а отже 

банківський сектор має пропонувати більш гнучкі продукти для відновлення 

кредитної активності.  

Відносно кредитної ставки, то за період 2018  2019рр. прослідковується 

зворотня залежність між розміром підприємства та розміром відсоткової ставки 

(таблиця 2.13).  
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Таблиця 2.12 

Основні фактори, що негативно впливають на попит на кредитні ресурси з 

боку підприємств у розрізі розмірів підприємств, % 

Фактор впливу Малі Середні Великі 

Занадто високі ставки за кредитами 68,8 63,8 71,5 

Складність процедури оформлення 

документів 
26,6 26,7 24,8 

Надмірні вимоги до застави 37,5 36,5 40 

Значні курсові коливання 34,9 28,9 31,5 

Невпевненість у спроможності 

своєчасно виконувати зобов’язання 
22,9 14,9 12,1 

Наявність інших джерел 

фінансування 
24 27,6 23 

Джерело: складено автором на основі [90] 

 

При цьому, за кредитами в національній валюті різниця між 

середньозваженою ставкою річних для великого бізнесу та ставкою для ФОП 

складає 1,5 рази водночас в національній валюті 2,5 рази.  

 

Таблиця 2.13 

Динаміка середньозважених річних відсоткових ставок за кредитами  

в розрізі розмірів підприємств, % 

Суб’єкти 
Національна валюта Іноземна валюта 

01.01.18 01.01.19 01.07.19 01.01.18 01.01.19 01.07.19 

Великі 

підприємства 
15,5 21,2 17,9 5,4 5,2 4,7 

Середні 

підприємництва 
16,8 20,7 19,3 8,6 7,2 7,4 

Малі підприємства 17,6 20,.6 20,2 7,4 7,7 7,5 

Мікропідприємства 19,8 20,4 20,4 7,6 7,1 8,1 

ФОП 21,8 26,0 26,7 8,5 8,8 10,4 

Джерело: складено автором на основі [69] 

 

Дана тенденція свідчить, що при оцінці кредитного ризику комерційні 

банки охочіше працюють з великими підприємствам ніж МСБ. Частково це 
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пояснюється: можливістю пропозиції великими підприємствами більш 

ліквідної застави, нижчою ймовірністю ліквідації бізнесу, довгостроковою 

історією взаємовідносин між банком та клієнтом. Серед основних позитивних 

тенденцій вартості кредитних ресурсів слід відзначити незначне зниження 

вартості, що спостерігається впродовж 2019 р. Водночас валютні ресурси 

стають дорожчими для мікропідприємств та суб’єктів ФОП. Разом з тим, 

комерційні банки також стикаються з рядом проблем, що стримують 

кредитування в економіці (рис 2.12). 

 

 

Рис. 2.12. Основні перешкоди щодо нарощування обсягів 

кредитування у банківському секторі 
Джерело: складено автором на основі [91] 

 

Відповідно до проведеного опитування щодо кредитування, основними 

проблемами є:  

1. Посилення регулювання банківського сектору. Більш ніж 60% 

учасників ринку відзначають більш жорсткі умови регулювання, що 

проявляються у зростанні вимог до якості застав та якості кредитних портфелів 

загалом. 

2. Значний вплив має загальний стан макроекономічного середовища, 

що змушує банки резервувати більші обсяги ресурсів. 
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3. Дефіцит позичальників – юридичних осіб з гарною кредитною 

історією та відсутність інфраструктури для системної перевірки кредитної 

історії юридичних осіб, зокрема МСБ та ФОП.  

4. Банки в кризових умовах звузили кредитування винятково до 

кредитування власних постійних клієнтів без розширення клієнтської бази [92]. 

5. Для МСБ характерні проблеми з підготовкою пакетів документів 

для кредитних заявок, а також із складанням довгострокових бізнес планів. 

Таким чином, в умовах наявних диспропорцій необхідне комплексний 

підхід до врегулювання проблеми активізації кредитного механізму, як з точки 

зору регуляторної політики НБУ в частині кредитування, так і зі сторони 

прямого державного стимулювання. 

Оскільки фінансова та операційна звітність банків не передбачає 

виділення експортерів у окрему групу, поточний стан кредитування експортерів 

МСБ можна оцінити за наступними даними десяти найбільших банків за 

обсягами активів, на які припадає більше 75% обсягів активів банківської 

системи та більше 72% обсягів кредитів юридичних осіб. Проведена оцінка 

базувалася на наступних припущеннях:  

– в якості продукту для порівняння використовувались кредитні лінії 

для поповнення обігового капіталу, як порівняна гомогенна форма 

кредитування; 

– інформація отримувалась виключно з офіційних публічних джерел 

(веб сайтів, контакт центрів банків), до яких мають безпосередній 

доступ суб’єкти господарювання, і що виключає індивідуальні умови, 

що можуть пропонуватись банками для окремих клієнтів; 

– за наявності різних показників для нових та діючих клієнтів банку, для 

дослідження використовувались тарифи для нових клієнтів; 

– для даного дослідження суб’єкти господарювання, що зареєстровані як 

ФОП, прирівнювались до суб’єктів МСБ. 

Таким чином за результатами проведеного дослідження (таблиця 2.14)
3
: 

                                                           
3
 На 01.03.2018 рік. 
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1. 8 з 10 великих банків мають публічні програми кредитування МСБ; 

2. жоден з банків не має спеціальних програм для кредитування 

експортерів суб’єктів МСБ; 

3. у проаналізованих банків відсутня публічна інформація щодо 

розміру ставок при кредитуванні МСБ. В деяких банках відзначено, що ставка 

розраховується динамічно. (ПАT «ПУМБ», АТ «УкрСиббанк», ПАТ «АЛЬФА-

БАНК», ПАТ «СБЕРБАНК», ПАТ «УКРСОЦБАНК») проте не вказані 

діапазони коливань рівня відсоткової ставки;  

 

Таблиця 2.14 

Наявність кредитних програм для експортерів МСБ у великих банках 

України на 01.03.2018 

Банк 
Кредитна 

ставка, % 

МСБ Експортери МСБ 

Наявн. 

кред. 

програм. 

Ставка, 

% 

Наявн. 

кред. 

програм. 

Ставка, 

% 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 19 + 19 - 19 

АТ «ОЩАДБАНК» 16,25 + 16,25 - 16,25 

АТ «УКРЕКСІМБАНК» 17,5 + 17,5 - 17,5 

АБ «УКРГАЗБАНК» 18 + 18 - 18 

АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ» 
17,5 + 17,5 - 17,5 

ПАT «ПУМБ» 
 

- 
 

- 
 

АТ «УКРСИББАНК» 13,9 + 13,9 - 13,9 

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» 
 

+ 
 

- 
 

ПАТ «СБЕРБАНК» 
 

- 
 

- 
 

ПАТ «УКРСОЦБАНК» 
 

+ 
 

- 
 

Джерело: складено автором на основі [93], [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100], [101], [102], 

[103] 

 

4. АТ «ОЩАДБАНК» має спільну програму з європейським 

інвестиційним банком по кредитуванню бізнесу зі зниженням відсоткової 

ставки для кредитів у гривні на 1,25%. Також для МСБ наявна програма 
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кредитування соціального підприємництва WNISEF – зі ставкою у гривні від 

5% річних. 

5. АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» має спеціалізовані кредитні 

продукти для малого та середнього бізнесу, і окремо спеціальні продукти для 

експортерів, що орієнтовані в першу чергу на суб’єктів великого бізнесу; 

6. АТ «УКРГАЗБАНК» має спільну кредитну програму з 

Європейським інвестиційним банком, що дозволяє отримувати окремі кредити 

для МСБ на пільгових умовах.  

7. середня ставка кредитування коливається у межах від 13,9 до 19% 

річних. У порівнянні з європейським рівнем ставок (таблиця 2.15) дані 

показники у 5 разів вище. Водночас, середня ставка лише на кілька процентних 

пунктів вища за розмір облікової ставки, що свідчить про її відповідність 

економічній ситуації в Україні; 

8. відсоткова ставка для МСБ відповідає мінімальній кредитній ставці 

для юридичних осіб, в цілому по банку для досліджуваної групи, а отже розмір 

підприємства, не є визначальним фактором для оцінки кредитного ризику, і не 

призводить до зміни ставки; 

9. у ПАТ КБ «Приватбанк» та у ПАТ «Ощадбанк» реалізовані 

комплексні програми для обслуговування малого та середнього бізнесу, з 

навчальними курсами, пільговими умовами отримання програмних комплексів 

для ведення та супроводження бізнесу тощо. Враховуючи, що одними з 

основних проблем МСБ у сфері експортної діяльності, є проблеми з 

оформленням банківських операцій, складністю супроводження експортних 

операцій, впровадження подібних програм, дозволяє спростити діяльність МСБ 

та залучити їх на довгострокове банківське обслуговування. 

Водночас виявлені тенденції не відповідають наявному попиту у 

відповідному сегменті банківського ринку: 

1. близько 30% підприємств експортерів МСБ використовують у свої 

діяльності кредитні інструментарії для фінансування експортних операцій; 
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2. за даними опитування про умови кредитування Національного 

банку України: 

 42% респондентів відзначають зростання попиту на кредити з боку 

МСБ (лише 27% – з боку великого бізнесу); 

 основними факторами, що вплинули на зростання попиту на 

кредити з боку МСБ респонденти відзначили зменшення відсоткових ставок 

(32,6%), потреба у обігових коштах (33,9%) [7]. 

 

Таблиця 2.15 

Процентні ставки за кредитами МСБ у європейських країнах, % 

Країна 
Процентна ставка за 

кредитом 

Німеччина 2,63 

Мальта 3,91 

Австрія 2,34 

Франція 2,5 

Нідерланди 1,68 

Словенія 5,95 

Бельгія 2,49 

Кіпр 6,76 

Джерело: складено автором на основі [104] 

 

Таким чином, на ринку банківського кредитування сформувалась 

диспропорція між попитом та пропозицією на кредити для суб’єктів МСБ. 

Окрім внутрішнього банківського кредитування сектор суб’єктів МСБ в 

Україні має можливість отримувати кредитні кошти з закордону (від МФО та 

урядових програм іноземних країн) та в середині країни. Серед основних 

іноземних ініціатив варто виділити наступні: 

1. Програма ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого та 

середнього бізнесу (COSME) 2014-2020 рр.», до якої Україна приєдналася в 

березні 2017 року. Приєднання до COSME відкрило Україні доступ до бюджету 
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програми в розмірі близько 900 млн. євро, які надаватимуться у вигляді грантів 

і фінансування проектів розвитку малого і середнього підприємництва. Проте 

на даний час для України програми з поліпшення фінансування не доступні. 

Програма дає можливість приймати участь у різних грантових конкурсах, і у 

випадку перемоги отримати консалтингову та операційну підтримку. Основні 

напрямки підтримки: вихід на ринок ЄС та ринки партнерів програми (через 

Європейську мережу підприємств  Enterprise Europe Network); отримання 

спрощеного доступу до інформації щодо ведення підприємницької діяльності 

(через онлайн-портали Your europe business portal, Trade helpdesk, European 

cluster collaboration platform); бізнес-стажування за кордоном на діючому 

підприємстві (обмін досвідом за допомогою програми Еразмус для молодих 

підприємців); участь у спеціальних конкурсах для органів державної влади, які 

формують та реалізують політику, з метою забезпечення кращого бізнес-

клімату в країн [105]. 

2. Кредити, що надаються Міжнародною фінансовою корпорацією на 

розвиток малого та середнього підприємництва. 

Окрім міжнародних ініціатив, є приклади спільних національних та 

іноземних практик щодо надання кредитних ресурсів для МСБ: 

1. Спільний Німецько-Український фонд, що надає кредити для МСБ 

для фінансування інвестицій та обігових коштів через обрані банки-партнери.  

2. Проекти Укрексімбанку, зокрема залучення у 2017 році кредиту 

МБРР на 150 млн. доларів під гарантії уряду. Важливо, що ці кошти будуть 

використовувати малі і середні підприємства для виходу на експортні ринки 

[68]. 

Також існує ряд державних програм щодо здешевлення вартості 

кредитування, проте в основному вони зосереджені в аграрному секторі: 

1. Програми дешевих кредитів. Для отримання допомоги достатньо 

залучити кредит у національній валюті у будь-якому вигідному українському 

банку і надати пакет документів до установи Міністерство аграрної політики 

України і щомісяця на основі суми сплачених відсотків отримати компенсацію 
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від держави. [106] Сума компенсації  у розмірі облікової ставки 

Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище 

розмірів, передбачених кредитними договорами,  позичальникам, які мають 

чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з 

вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання 

м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім 

курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для 

покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю; у розмірі 50 відсотків 

облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування 

відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами,  іншим 

позичальникам. Компенсації підлягають відсоткові ставки за 

короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та 

середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів 

сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з 

будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського 

призначення. 

2. Компенсація відсоткової ставки. Компенсація передбачена 

фермерському господарству та сільськогосподарському обслуговуючому 

кооперативу за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за 

користування кредитами, залученими у національній валюті у розмірі 1,5 

облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, 

але не вище розміру, передбаченого кредитним договором: 

 до 1 року, обсяг кредиту – не перевищує 500 000 гривень для 

покриття виробничих витрат; 

 до 3 років, обсяг кредиту – не перевищує 9 000 000 гривень для 

придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення 

витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів 

сільськогосподарського призначення. 
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3. Кредити для тваринників. Компенсація відсотків за банківськими 

кредитами, залученими для витрат, пов’язаних із здійсненням діяльності у 

галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, 

шовківництво та аквакультура (рибництво) надаватиметься юридичним особам 

та фізичним особам-підприємцям у розмірі 1,5 облікової ставки НБУ, але не 

вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 3 

відсоткових пункти. Можна скористатися компенсацією відсотків не більше як 

за одним короткостроковим та/або одним середньостроковим або 

довгостроковим кредитом. 

4. Надання компенсації на придбання української 

сільськогосподарської техніки. 25% за рахунок бюджетної програми КПКВК 

2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом 

«Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва». 15% за рахунок бюджетної програми КПКВК 

2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» Для 

отримання необхідно: 

  вибрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з Переліком 

вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість 

яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, з яким 

можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики; 

 закупити техніку чи обладнання вітчизняного виробництва; 

 подати до державного банку заявки за двома програмами та 

підтвердні документи для компенсації в розмірі 40% вартості придбаної техніки 

та обладнання;  

 отримати компенсацію на рахунок в державному банку. 

Окремої уваги заслуговує сектор небанківського кредитування. Зростання 

кількості фінансових установ на 56% у 2014-2016рр. закономірно привело до 

росту видачі кредитів небанківськими фінансовими установами. Так, якщо в 

2014 році ломбарди видали 8,4 млрд. грн. кредитів, то у 2016 на 99% більше – 

16,7 млрд. грн. Те ж саме стосується інших кредитних установ. За два роки 
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вони збільшили обсяги видачі кредитів на 161% – з 5,1 млрд. до 13,4 млрд. грн. 

Слід зазначити, що дуже часто МСБ звертаються за кредитними ресурсами як 

фізичні особи, використовуючи отримані позики для бізнес-цілей, що зумовлює 

зростання ролі небанківського сектору у кредитуванні МСБ. Проте, за даними 

дослідження USAID, значна частка громадян та МСБ досі вважають, що 

оформлення кредиту у НБФУ обов’язково передбачає вищі відсоткові ставки та 

штрафні санкції, що їхні персональні дані буде використано не за 

призначенням. Крім того, потенційні клієнти, все ще бояться натрапити на 

псевдо кредиторів чи шахраїв, від яких вони, впевнені, захищені у банках [107]. 

Проте на даний час, зовнішні запозичення та небанківське кредитування 

через складність доступу, складну систему звітності, та низький рівень 

поінформованості, не набули значної популярності серед МСБ, тому основними 

джерелами кредитних ресурсів залишаються внутрішні. 

Підсумовуючи вищезазначене, в Україні на даний час кредитний 

механізм функціонує деформовано. Зміни, що відбулись у структурі економіки, 

а саме зміна концентрації економіки з великих підприємства на МСБ, 

зумовлюють необхідність зміни базису відновлення кредитного механізму. Цим 

базисом має стати кредитування малого та середнього бізнесу. Для реалізації 

вищезазначеного необхідно: 

1. З боку пропозиції на кредитному ринку: 

 забезпечити наявність достатніх фінансових ресурсів, як власних 

ресурсів банків так і з використанням різноманітних програм державної 

підтримки; 

 забезпечити адаптації процедури перевірки кредитних заявок та 

класифікації кредитів відповідно до особливостей малого та середнього бізнесу; 

 адаптувати параметри статистичної звітності банків відповідно до 

статистичної класифікації підприємств за їхніми розмірами; 

 розробити дієві механізми перевірки кредитної історії МСБ. 

2. З точки зору попиту на кредитні ресурси: 

 забезпечити здешевлення вартості кредитних ресурсів; 
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 спростити процедури для отримання кредитів; 

 проводити активну інформаційну кампанію по стимулюванню 

залученню коштів саме через банківські кредитні установи. 

Впровадження вищезазначених механізмів, дозволить швидкими темпами 

відновити функціонування кредитного механізму, що в свою чергу дозволить 

забезпечити економічне зростання в цілому. 

 

2.3. Інституційна організація системи кредитної підтримки експорту 

в Україні 

 

У провідних економіках у процесі стимулюванню експорту широко 

використовують можливості експортно-кредитних агентств. ЕКА займаються 

не тільки координацією діяльності між інфраструктурним середовищем по 

підтримці експорту, а й безпосередньо страхуванням експортних операцій, 

здешевленням вартості експортних кредитів та супроводженням експортної 

діяльності. Діяльність інших структур, виділення додаткових грошових коштів, 

оперативне управління підтримкою експортерів координується ЕКА, або ж 

здійснюється з врахуванням діяльності ЕКА.  

З набуттям чинності Закону України «Про забезпечення масштабної 

експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом 

страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» відповідна 

організація мала бути створена в Україні [108].  

Згідно з прийнятим законом в Україні Експортно-кредитне агентство має 

виконувати такі завдання: 

– страхування, перестрахування та гарантування експортних кредитів; 

– здешевлення вартості кредитів; 

– розвиток українського експорту. 

Створення Експортно-кредитного агентства в Україні в такому варіанті 

має ряд позитивних моментів: 
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1. З’являється установа, що безпосередньо буде займатись страхуванням 

експортних операцій та здешевленням вартості кредитних ресурсів для 

експортерів. 

2. Поліпшується міжнародний імідж країни на світовому ринку товарів та 

послуг, за рахунок можливості членства у Бернському союзі – провідному 

об’єднанні установ з надання і страхування експортних кредитів. 

3. Декларується самостійність ЕКА, що полягає у: 

 наявності визначеного розміру статутного капіталу, що на першому 

етапі формується державою; 

 створенні ЕКА у формі ПАТ; 

 спеціальному механізмі підзвітності; 

 прозорому механізму формування наглядової ради. 

4. З’являється можливість для входження приватних інвесторів у капітал 

ЕКА, що може стати публічним інститутом державно-приватного партнерства 

[109]. 

5. З метою забезпечення підтримки винятково виробників українських 

товарів Законом передбачені чіткі критерії до визначення товару українського 

виробництва та українського експортера, що унеможливлює проведення 

реекспортних операцій та транзитних схем з використанням послуг 

експортного кредитного агентства.  

6. Законодавчо визначенні такі поняття як: 

 товари українського походження  товари, що повністю вироблені або 

піддані достатній переробці в Україні відповідно до критеріїв, установлених 

Митним кодексом України; 

 український експортер  суб’єкт господарювання – резидент, який 

здійснює експорт товарів (робіт, послуг) українського походження. 

7. Законом про створення експортного кредитного агентства 

передбачено обмежений перелік товарних груп, що можуть підтримуватись. Всі 

наведені товарні групи не є ресурсними, що є додатковим стимулом для 

експорту з вищою доданою вартістю. 
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Наявність вищезазначених механізмів в поєднанні з розробкою 

ефективних процедурних підходів, що дозволить оперативно реагувати на 

виклики економічного середовища. 

Однак Законом про створення ЕКА не враховано ряд моментів, що 

можуть негативно вплинути на підтримку українського експорту. Один з 

ключових аспектів – інституційний. В результаті створення ЕКА у описаному 

форматі, система підтримки експорту в Україні набула наступного вигляду 

(рис. 2.13). Таким чином залишились проблеми, що пов’язані з: 

 установою-координатором, що узгоджує діяльність в середині 

країни, а також координує зусилля наявних установ у сфері підтримки 

експорту; 

 відповідальністю за розробку та впровадження середньо- та 

довгострокової стратегії підтримки експорту. Назва Закону «Про забезпечення 

масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження 

шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту» 

зумовлює безумовну наявність та визначення даного питання у даному 

законодавчому акті, проте воно залишилось не врегульованим [68]. 

 

 

Рис.2.13. Система підтримки експорту в Україні 
Джерело: розроблено автором 
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Окремим негативним аспектом Закону є відсутність виокремлення 

необхідності підтримки малого та середнього бізнесу. Досвід світових економік 

свідчить, що від 30% (Чехія) до 5060% (США) [40] експорту забезпечується 

малим та середнім бізнесом. Водночас МСБ потребують механізмів, що суттєво 

відрізняються від великого бізнесу, в тому числі у питаннях фінансового 

супроводження операцій. Необхідність врахування розміру бізнесу при 

розробці програм підтримки експорту зумовлюється особливостями ведення 

бізнесу та залучення ресурсів і підтверджується відповідними дослідженнями. 

За даними USAID (див рис. 2.14), специфіка використання кредитних 

фінансових інструментів в залежності від розміру бізнесу в Україні суттєво 

відрізняється: 

1. Для малого бізнесу провідним інструментом є кредити покупця і 

продавця, що пояснюється: обмеженим доступом до певних специфічних видів 

банківських послуг (банківські гарантії, структуроване фінансування, 

акредитиви); відносно висока вартість окремих видів послуг (акредитиви); 

необхідність окремого обліку при масових дрібних операцій. 

2. Середній бізнес активно використовує акредитиви як основний 

інструмент та кредити покупця і продавця. Обмежене використання 

банківських гарантій звужує можливості експортного фінансування. 

3. Стосовно великого бізнесу прослідковується зниження обсягів 

використання структурованого фінансування, хоча за своїм змістом 

структуроване фінансування направлене в першу чергу на великий бізнес. 

Тому у операційній діяльності ЕКА в Україні необхідно врахувати 

специфіку використання фінансових інструментів в залежності від розміру 

бізнесу. У якості нівелювання даного ризику допускається врахування цих 

факторів під час опису відповідних регламентів та процедур, якими буде 

керуватись ЕКА у процесі своєї операційної діяльності. 

На виконання закону Постановою КМУ № 65 від 07.02.2018 р. було 

постановлено утворити ЕКА зі статутним капіталом у 200 млн грн., при цьому 

визначено функції ЕКА як [110]: 
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Рис.2.14. Інструменти експортного фінансування у розрізі розмірів 

підприємства, % 
Джерело: складено автором на основі [82] 
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(банком іноземного покупця) зобов’язань за кредитами, наданими йому під 

зобов’язання закупівлі товарів (робіт, послуг) українського походження; 

 прямих інвестицій з України, що вкладаються в об’єкти 

підприємницької діяльності, від некомерційних ризиків для забезпечення 

відшкодування коштів у разі втрати інвестицій або їх частини; 

 акредитивів, підтверджених банком українського експортера, від 

комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів 

у разі невиконання банком іноземного покупця зобов’язань з оплати коштів за 

поставлені товари (роботи, послуги) українського походження; 

 договірних банківських гарантій; 

2. Надання: 

 сек’юритизаційних гарантій банкам-кредиторам для забезпечення 

відшкодування отриманих ними коштів рефінансування експортних кредитів, 

застрахованих товариством; 

 зустрічних гарантій банкам українських експортерів з метою 

відшкодування коштів у разі використання наданих ними договірних гарантій, 

застрахованих товариством; 

 тендерних гарантій (гарантій виконання зобов’язань українськими 

експортерами під час участі в міжнародних тендерах); 

3. участь у виконанні програм часткової компенсації відсоткової 

ставки за експортними кредитами; 

4. консультаційна діяльність; 

5. інші види діяльності, які передбачені законодавством та не 

суперечать меті діяльності товариства. 

Основою кредитної діяльності ЕКА є участь у програмах компенсацій 

відсоткових ставок. Відповідні програми діють на регіональному рівні для 

інвестиційних проектів у багатьох регіонах України (Закарпатська обл., 

Вінницька обл., Запорізька обл. тощо).  
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Прийнята в Україні стратегія розвитку МСБ до 2020 р. акцентує увагу на 

використанні наступних кредитно-фінансових інструментах з метою ліквідації 

наявних проблем [111]: 

1. Використання схем гарантування кредитів. Схеми гарантування 

кредитів мають важливе значення, оскільки усувається перешкода для 

комерційних банків у сфері кредитування суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, які не мають відповідної застави. Ефективні схеми 

гарантування кредитів, які потребують фінансової підтримки, сприятимуть 

покращенню доступу до фінансування для малого і середнього підприємництва. 

Існує міжнародний досвід у створенні ефективних схем гарантування кредитів, 

орієнтованих на мале і середнє підприємництво. Європейський інвестиційний 

банк створює в Україні схему гарантування кредитів на суму 40 млн. євро, яка 

орієнтуватиметься на інноваційні підприємства. Подібні схеми кредитних 

гарантій можуть стати додатковим інструментом фінансування для суб’єктів 

малого і середнього підприємництва. Схеми гарантування кредитів повинні 

розроблятися з урахуванням комерційних чинників та бути орієнтованими на 

суб’єктів малого і середнього підприємництва, розвиток яких гальмується через 

нездатність задовольнити сучасні вимоги комерційних банків щодо застави; 

2. Активізація використання векселів. Фінансовий інструмент 

(вексель), що містить письмову обіцянку однієї сторони виплатити іншій 

стороні певну грошову суму на вимогу або на певну дату в майбутньому, є 

ефективним фінансовим інструментом. Вексель містить такі пов’язані із 

заборгованістю складові, як сума заборгованості, відсоткова ставка, дата 

погашення, дата і місце видачі, підпис емітента. Однак у минулому цей 

інструмент використовувався для ухилення від сплати податків і відмивання 

грошей. Суб’єкти малого і середнього підприємництва можуть 

використовувати векселі як додаткове джерело фінансування для збільшення 

обсягу обігових коштів і зниження їх вартості. Підвищення рівня 

поінформованості про можливості, які дає використання векселів, дасть змогу 
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змінити їх негативне сприйняття у суспільстві та популяризувати їх 

використання [112]; 

3. Розвиток спеціалізованого бюро кредитних історій для 

корпоративних клієнтів дасть змогу підвищити рівень доступу до банківських 

кредитів для суб’єктів малого і середнього підприємництва. Доцільним також є 

створення єдиного кредитного реєстру до якого будуть включені пов’язані 

підприємства та особи для подальшого вдосконалення системи і зменшення 

інформаційної асиметрії. Бюро кредитних історій можуть сприяти зменшенню 

вимог щодо забезпечення кредитів та відсоткових ставок для малого і 

середнього підприємництва шляхом розв’язання проблеми асиметрії 

інформації; 

4. Збільшення фінансування суб’єктів малого і середнього 

підприємництва шляхом надання послуг з факторингу. Отримання суб’єктами 

малого і середнього підприємництва доступу до фінансування з використанням 

їх дебіторської заборгованості, як застави, є одним із механізмів розв’язання 

проблеми фінансування. Протягом 2018 року фінансові компанії уклали 29024 

договори факторингу на загальну суму 48105,0 млн. грн., що на 24 одиниці 

договорів менше але на на 53,4% (16 741,6 млн грн.) більше вартості порівняно 

з показниками аналогічного періоду 2017 року. За 2018 рік було виконано 

29551 договір. Діючими на кінець 2018 р. залишалося 25822 договори 

факторингу. Більшість з таких договорів є переуступкою проблемної 

заборгованості фінансових інститутів надавачам факторингових послуг, що 

свідчить про неповну реалізацію потенціалу відповідного каналу фінансування 

суб’єктами МСБ. Створення механізмів залучення активів фінансовими 

установами для фінансування факторингових операцій (зокрема на умовах 

субординованого боргу), запровадження вимог, що обмежують ризики в 

діяльності фінансових установ та підвищують рівень поінформованості про 

можливості використання факторингу, сприятимуть розширенню можливостей 

фінансування потреб суб’єктів малого і середнього підприємництва [113], [114]. 
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На інституційному рівні ефективність формування політики щодо МСБ 

знижується частими реструктуризаціями та зміною повноважень 

відповідальних відомств, а також високим рівнем плинності кадрів і 

прогалинами в координації. У грудні 2014 р. відбулася реструктуризація 

Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, 

яка починаючи з березня 2012 р., відповідала за реалізацію політики щодо 

МСБ. Вона була позбавлена повноважень у сфері підтримки підприємництва, 

які в січні 2015 р. були передані Міністерству економічного розвитку та 

торгівлі. У державному бюджеті на 2014 та 2015 рр. видатки на підтримку МСБ 

не передбачалися. До 2015 р. політика щодо МСБ в Україні визначалася 

«Загальнодержавною програмою сприяння розвитку малого підприємництва», 

прийнятою у 2000 р. та доповненою річними планами дій. У 2014 р. був 

розроблений план дій, однак на державному рівні його не затвердили та не 

виділили коштів на його реалізацію. На місцевому (обласному) рівні були 

розроблені плани дій із підтримки підприємництва на 2013–2014 рр. та 2015 р. 

із обмеженим обсягом фінансування з місцевих бюджетів. До 2014 р. Державна 

служба з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва 

публікувала звіти про стан реалізації заходів з підтримки МСБ на центральному 

та місцевому (обласному) рівнях, однак їм бракувало комплексної системи 

моніторингу.  

У 2018 р. на базі Міністерства економічного розвитку, торгівлі та 

сільського господарства було створено Офіс розвитку малого та середнього 

підприємництва фінансову підтримку якому надає Європейський Союз в 

рамках проекту FORBIZ та Ініціативи EU4Business. За даними 

Мінекономрозвитку [115] в Україні на регіональному рівні створено близько 

5000 об’єктів інституційного забезпечення розвитку МСБ, серед яких основу 

складають бізнес-центри, громадські об’єднання підприємств, інвестиційні 

фонди та компанії, лізингові центри. Однак актуальним залишається питання 

моніторингу відповідної діяльності. 
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Серед основних інструментів, що дозволяють комплексно оцінити 

політику країни щодо МСБ є показники виконання Акту малого бізнесу [116]. 

Відповідно до цих критеріїв результати по Україні мають наступний вигляд 

(рис. 2.15): 

1. Основними позитивними моментами у функціонуванні МСБ є: 

 середовище діяльності МСБ. В Україні створена проста система 

реєстрації малих підприємств. Система спрощеного оподаткування при 

невеликих обсягах, дозволяє вести бізнес без значних бюрократичних та 

організаційних навантажень; 

 стандарти та технічні регламенти.  

На низькому/проблемному рівні залишаються наступні показники: 

інтернаціоналізація МСБ, вклад МСБ у зелену економіку, ситуація з 

банкрутствами для МСБ, неефективна нормативно правова база, низький рівень 

інноваційності. 

 

 

Рис. 2.15. Оцінка діяльності МСБ в Україні відповідно  

до Акту Малого бізнесу 
Джерело: складено автором на основі [116] 

 

Доступ до фінансування є ключовою перешкодою, що стримує розвиток 

МСБ в Україні. У короткостроковій перспективі її можна нівелювати шляхом 
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реалізації правових і регуляторних реформ, які допоможуть усунути наявні 

проблеми.  

Починаючи із 2012 р. було досягнуто значного прогресу у сферах 

дерегулювання господарської діяльності, удосконалення реєстрації компаній, а 

також використання інструментів електронного урядування. Усе ще 

залишаються проблеми у сферах банкрутства та оцінки регуляторного впливу. 

Україна і досі відстає від інших країн Східного партнерства за показником 

загального регуляторного навантаження на компанії. Крім того, існують істотні 

розриви в плані інституційної бази для розвитку МСБ. Відсутні будь-яка 

стратегії розвитку МСБ або відповідний план дій. Координація ускладнюється 

нечітким розподілом функцій і частими інституційними змінами, державно-

приватні консультації проводяться несистематично [116].  

 

Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі проаналізовано поточний стан кредитування суб’єктів 

МСБ, визначено особливості їх експортної діяльності та проаналізовано 

поточний стан організації системи кредитної підтримки експортерів в Україні. 

1. На основі проведених розрахунків, визначено, що за 2014–2018 рр. 

загальний обсяг експорту скоротився на 29%, середньорічний темп падіння 

експорту склав 6,5%. Девальвація гривні більше ніж у 3 рази у 2014–2015 рр., 

дозволила знизити темпи падіння експорту, проте не призвела до його 

збільшення у грошовому виразі, що свідчить, в першу чергу, про наявність 

цінових конкурентних переваг для українських товарів та послуг за кордоном.  

2. Серед позитивних тенденцій експортної політики прослідковуються 

наступні: наявний стійкий тренд до зростання частки послуг у структурі 

експорту ( в середньому за останні 3 роки частка експорту послуг зростала на 

2% на рік); зменшилась частка мінеральних продуктів у загальному обсязі 

експорту (з 33% до 20%) за рахунок в першу чергу зростання експорту хімічної 

промисловості, промислових виробів та інших товарів; частка продукції МСБ у 
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вартості експорту за останнє десятиріччя зросла майже вдвічі. Водночас, 

негативними тенденціями залишаються наступні: відсутність диверсифікації 

(Росія залишається найбільшим ринком збуту для вітчизняної продукції); 

відсутність вітчизняних спеціальних програм для просування товарів на 

ринках, що розвиваються (наприклад, Африка), що нівелює перспективи 

зростання експорту у довгостроковій перспективі; масштаби експортної 

діяльності українських суб’єктів МСБ є відносно невеликими, а експортний 

потенціал МСБ не розвинутий.  

3. 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; у 

структурі виробництва МСБ в основному домінують галузі з невеликою 

часткою виробничих процесів: основною такою галуззю була оптова та 

роздрібна торгівля товарами (частка реалізованої продукції – 46%), 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, як наслідок лише 13,5–

14,5% реалізованої суб’єктами МСБ продукції виробляються 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.  

4. У процесі аналізу ринку банківських кредитних послуг виявлено 

наступні тенденції у кредитуванні 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 
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класифікував 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 виданих мікропідприємствам та ФОП за 2017–

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

45–55%. Найбільша частка кредитів у 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 суб’єктам 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.  

5. Визначено, що в Україні розпочався процес створення експортно-

кредитного агентства як інституту страхування та здешевлення вартості 

кредитів. Створення відповідної установи має ряд переваг, зокрема: 

поліпшення міжнародного іміджу, сприяння надання фінансової підтримки 

експортерам, стимулювання експорту товарів та послуг з високою доданою 

вартістю, спрощення організації експортних процедур. 

6. Встановлено, що основними позитивними аспектами процесу 

створення ЕКА в Україні є: наявність можливості в майбутньому входження в 

акціонерний капітал ЕКА приватних партнерів; чітке направлення на підтримку 

товарів вітчизняного виробника, що унеможливлює використання 

реекспортних операцій та транзитних схем, та є додатковим стимулом експорту 
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товарів з високою доданою вартістю; наявність можливостей для реалізацій 

програм страхової та кредитної підтримки експортерів 

Водночас виявлено ряд ризиків та загроз: відсутність установи з 

функціями координатора у системі підтримки експорту, не врахування 

особливостей підтримки експорту суб’єктів малого та середнього бізнесу та 

специфіки використання фінансових інструментів в залежності від розміру 

бізнесу, не врахування специфіки експорту товарів та послуг, відсутності 

критеріїв оцінки ефективності роботи ЕКА. Не врегульованими залишаються 

інституційні проблеми, які пов’язані з установою-координатором, та 

відсутність середньо- та довгострокової стратегії  підтримки експорту. Проте, 

певні проблеми та ризики з вищенаведених можна нівелювати через розробку 

відповідних регламентів та процедур, якими буде керуватися ЕКА.  

 

Основні положення та результати розділу опубліковані в наукових працях 

автора [79], [83], [117], [118] 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ 

ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТЕРІВ – СУБ’ЄКТІВ МСБ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Основні напрямки трансформації системи підтримки експортерів 

та механізми активізації кредитування МСБ в Україні 

 

Досвід європейських економік свідчить, що ефективна система підтримки 

експорту в сучасних умовах має базуватись на наявності:  

1. основної мети, яка стане відправною для створення ефективної 

системи підтримки експорту. 

2. відповідних державних або координованих державою установ; 

3. фінансових ресурсів; 

4. стратегії просування товарів та послуг; 

Основою для цієї системи у багатьох країнах світу (наприклад, 

Німеччина, Великобританія, Польща) є Експортно-кредитні агентства, які, 

будучи структурами різної форми власності, виконують функції координації та 

підтримки експортерів на світових ринках товарів та послуг.  

Експортне кредитне агентство може виконувати такі функції: 

 координація та відповідальність за всю державну систему 

підтримки експорту; 

 надання послуг з кредитної підтримки; 

 надання  страхових послуг експортерам; 

 надання інформаційно-консультаційних послуг з процедурних 

питань та щодо просування товарів та послуг на ринки інших країн.  

Узагальнення світового досвіду (п.1.3) засвідчує оптимальність 

комбінування у особі Експортно-кредитного агентства установи координатора 

та установи, що надає кредитні або страхові послуги, водночас забезпечуючи 

наявність в інституційній структурі установ, що будуть виконувати решту 

функцій. 
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Таким чином, може бути сформована узагальнена схема побудови 

системи підтримки експорту розвинених країн, на основі якої необхідно 

розгортати таку систему в Україні (рис. 3.1.). 

 

 

Рис.3.1. Схема побудови системи підтримки експорту розвинених країн 
Джерело: розроблено автором 

 

Наведена схема є верхньорівневою організаційною структурою надання 

послуг експортерам. В умовах обслуговування та стимулювання експортних 

операцій водночас виникають відносини між кількома групами економічних 

суб’єктів: 

1. суб’єкти пропозиції – експортери товарів та послуг, і власне кінцеві 

бенефіціари програм експортної підтримки; 

2. суб’єкти попиту – імпортери вітчизняної продукції за кордоном, і 

отримувачі фінансових кредитних ресурсів за умови наявності відповідних 

програм та придбання відповідних товарів та послуг; 

3. держава – як вигодоотримувач від зростання обсягів експорту з 

країни, та генератор відповідних програм підтримки. При цьому держава, як 

було обґрунтовано виступає як централізованим органом виконавчої влади на 

центральному рівні так і на регіональному; 

Стратегія підтримки експорту 

Установа координатор 

Фінансова 
підтримка 

Банківські 
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Страхові послуги 

Інформаційна 
підтримка 

Просування 
товарів на ринках 

Консультаційна 
діяльність для 
підприємств 
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4. фінансові та організаційні посередники – банки та страхові 

компанії, органи митної служби тощо – тобто суб’єкти, які забезпечують 

фактичне проходження експортних товарно-грошових відносин. 

На основі об’єднання відповідного функціонального наповнення з 

інституційною структурою може бути сформована оптимальна функціональна 

модель діяльності ЕКА в Україні яка матиме наступний вигляд (рис. 3.2.). 

 

 

Рис. 3.2. Схема комплексної дворівневої системи  

підтримки експортерів в Україні 

Джерело: розроблено автором 

 

На рис.3.2 відображено наступні зв’язки: 

1. КМУ в особі засновника ЕКА формує статутний капітал, та надає 

відповідно первинний ресурс для функціонування установи; 

2. КМУ водночас за своїми функціональними обов’язками координує 

діяльність органів місцевої влади; 
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3. ЕКА, в свою чергу, з метою ефективного використання державних 

коштів, та уникнення дублювання витрат, координує діяльність в регіонах з 

відповідними органами місцевої влади; 

4. ЕКА, взаємодіючи з комерційними банками, обмінюється 

інформацією щодо наданих експортних кредитів та в залежності від обраної 

схеми компенсації, може надавати фінансові ресурси для компенсації 

безпосередньо банківським установам; 

5. банки надають експортерам кредитні кошти а також супутні 

послуги, що пов’язані з обслуговуванням експортних контрактів; 

6. органи місцевої влади надають фінансові ресурси та інформаційну 

підтримку експортерам за визначеними місцевими програмами; 

7. ЕКА надає консультаційну підтримку а також компенсаційні 

виплати та фінансові послуги зі страхування експортних операцій; 

8. ЕКА страхує безпосередньо експортні кредити, або надає відповідні 

гарантії в момент надання фінансових послуг; 

9. ЕКА має працювати на зовнішньому ринку та мати можливість 

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

Таким чином, функціонування кредитного механізму у сфері підтримки 

експорту в Україні має ґрунтуватись на 3-х основних групах зв’язків: 

1. Взаємодії ЕКА та банків в середині країни з метою формування 

пропозиції кредитування на ринку. ЕКА в цих може виступати, як джерело 

фінансових ресурсів для комерційних банків для безпосереднього кредитування 

експортерів, так і частиною інфраструктури ринку, забезпечуючи за 

необхідності страхування відповідних угод та надаючи інформаційну 

підтримку. В цих умовах використання кредитних процесів комерційних банків 

і надання пост підтримки, є виправданими оскільки відсутня необхідність 

оцінювати кредитоспроможність підприємства та супроводження кредитної 

угоди з боку ЕКА за рахунок використання комерційних банків. У той же час, 

наявність механізмів прямого фінансування є виправданими для окремих 

випадків. 
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2. Взаємодія ЕКА з зовнішніми контрагентами. Провідні країни світу, 

здійснюють просування власних товарів та послуг шляхом надання кредитів 

безпосередньо підприємствам у країнах-імпортерах продукції. Водночас, на 

державному рівні укладаються угоди щодо гарантування або здешевлення 

кредитів. Відповідні інструментарії використовуються Великою Британією при 

виході на ринки африканських країн. Поряд з тим, існує практика укладання 

прямих угод між банками країн та урядами/ЕКА щодо здешевлення вартості 

кредитів. Прикладом подібної практики є договір між урядом Республіки 

Білорусь та «Укрексімбанком» України про пільгове кредитування 

білоруського імпорту, з компенсацією відсотків у розмірі 2/3 облікової ставки 

НБУ але не більше 8%. Наведена ситуація є позитивним прикладом просування 

товарів та послуг на зовнішньому ринку, стимулюючи придбання імпортних 

товарів на пільгових кредитних умовах. Водночас є абсолютно негативним 

прикладом економічної ефективності в Україні, оскільки держбанки 

стимулюють імпорт, хоча зобов’язані стимулювати експорт.  

Окремим аспектом є використання міжнародних компаній для пільгового 

кредитування. Прикладом подібної взаємодії є французька банківська група 

Credit Agricole, яка кредитує на пільгових умовах придбання французьких 

автомобілів Renault, при цьому материнська група за певних умов у Франції 

може отримувати певні преференції. Використання подібного механізму 

дозволяє комплексно захоплювати ринок – з одного боку, розширюючи частку 

активів французького банку на ринках інших країн, так і збільшуючи попит на 

французькі автомобілі, а оскільки останні є товарами довготривалого 

використання, формується постійний попит на запчастини та інші обслуговуючі 

матеріали та послуги. Наведений прояв кредитного механізму практично не 

розвинений в Україні. ЕКА, за умови підвищення його ролі, до безпосереднього 

координатора може забезпечити виконання функцій щодо просування 

українських товарів на зовнішніх ринках (за прикладами Великої Британії та 

Республіки Білорусь відповідно). Для розвитку 3-го типу взаємодії (через 

міжнародні банківські групи) необхідна наявність відповідних груп в країні, 
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або наявність відповідних домовленостей з великими банківськими групами 

[97]. 

3. Взаємодія ЕКА та органів місцевої влади. В умовах бюджетної 

децентралізації на місцях з’являється більше фінансових ресурсів, які можуть 

бути використані на підтримку експорту. В цих умовах ЕКА має забезпечити 

наявність інформації та можливостей використання цих коштів на підтримку 

експортерів на місцевому рівні. Це може бути додатковий виділений 

функціонал/персонал департаментів економічного розвитку місцевих 

адміністрацій, створення загальнонаціональної бази кредитних програм та 

інструментів, що можуть бути використані для підтримки експортерів тощо. 

Тобто ЕКА має стимулювати покращення взаємодії між експортерами та 

місцевою владою у фінансовій площині. Також для великих експортерів, може 

застосовуватись цільове фінансування стимулювання експорту, шляхом 

відповідної взаємодії між КМУ, як головним розпорядником бюджетних 

коштів, ЕКА та місцевою владою. 

Таким чином пропонована модель дозволить забезпечити збалансований 

розвиток системи експортної підтримки. Водночас, важливим аспектом є 

максимально можливе направлення коштів на здешевлення вартості кредитів з 

метою пожвавлення кредитування економіки та, як наслідок, запуску 

мультиплікативного ефекту та пришвидшення економічної динаміки. 

Джерелами кредитних ресурсів для МСБ є внутрішні та зовнішні позики, 

що можуть бути отримані у банківському та небанківському секторі, а також у 

вигляді допомоги від держави. В загальному вигляді схема джерел кредитних 

ресурсів представлена на рисунку 3.3. 

Наявність ряду різноманітних джерел з одного боку, розширює 

можливості залучення коштів, проте, як було обґрунтовано у Розділі 2, 

фактично основним джерелом залучення коштів є банківське кредитування. 
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Рис. 3.3. Джерела кредитних ресурсів для МСБ 
Джерело: складено автором на основі [10] 

 

Ринок банківського кредитування є сегментованою ринковою 

структурою. Сегментація на ринку визначається основними факторами: 

1. природні фактори  (локація банківських структур, населення, тощо); 

2. суб’єкти кредитування (фізичні особи, суб’єкти підприємництва); 

3. структура пропозиції (строковість ресурсів, вимоги до застави, 

оцінка ризиків) [119]. 

У свою чергу кредитування МСБ має ряд особливостей:  

1. обмеження максимального розміру кредитування, що зумовлюється 

обмеженістю розмірів підприємства і як наслідок його фінансових 

можливостей; 

2. обмежені можливості документарного оформлення операцій. У 

МСБ відсутня достатня кількість ресурсів для подання великих бізнес-планів та 

всього пакету документів. У багатьох європейських країнах, документи 

фіналізуються безпосередньо банком при подачі заяви; 

3. формування попиту на «прості» банківські продукти. МСБ 

переважно зацікавлений у короткострокових ресурсах та не виявляє попиту на 
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кредитні ресурси зі складними механізмами адміністрування (спеціальне 

торгівельне фінансування тощо); 

4. наявність підприємств, що залучають кредитні кошти як фізичні 

особи (кредити на засновників, кредити ФОП);  

5. відсутність ресурсів у підприємства для комплексного 

супроводження кредитного процесу (подання розгорнутих бізнес-планів, 

детальних розрахунків тощо); 

6. відсутність ліквідної застави; 

7. оцінка кредитних ризиків малих підприємств, згідно з постановою 

НБУ № 351 від 30.06.2016 р., відповідно до якої, порядок оцінки кредитного 

ризику малих підприємств відрізняється від порядку оцінки кредитних ризиків 

інших юридичних осіб, що зумовлюється в першу чергу різними формами 

звітності [120]. 

Сукупність наведених критеріїв формують особливу структуру 

банківського ринку, в якому значне місце займає кредитування МСБ. 

Враховуючи, що більше 60% реалізованої продукції в економіці 

генерується МСБ та за останні 5 років перманентно зростає, [83] виокремлення 

відповідного сегменту банківського ринку дає можливість для його 

ефективного розвитку та регулювання.  

Таким чином, ринок кредитування суб’єктів господарювання можна 

поділити на: 

1. кредитування МСБ; 

2. кредитування великого бізнесу; 

На рівні кредитування малого та середнього бізнесу необхідно додатково 

виділити кілька основних сегментів: 

1. кредитування «внутрішнього ринку» (виробництво + імпорт); 

2. кредитування експортерів. 

Оскільки наявні відповідні специфічні особливості кредитування 

експортерів: 
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1. цільове призначення коштів – нарощування експортного 

виробництва/обслуговування експортних контрактів; 

2. необхідність пропонування спеціальних форм розрахунків 

(акредитивів тощо), надання кредитів покупцям експортних товарів за 

кордоном тощо. 

3. необхідність супутніх послуг (страхування, супроводження 

експортних операцій); 

4. наявна складова валютного ризику. 

Ці передумови зумовлюють ряд складнощів у активізації банківського 

кредитування експортерів МСБ.  

Відповідно до вищенаведеного, оптимізація сегменту банківського 

кредитування експортерів МСБ має зводитись до забезпечення можливості 

залучення ресурсів на внутрішньому ринку та кредитування потенційного 

попиту на зовнішніх ринках товарів та послуг в умовах ряду обмежень, що 

визначаються специфікою експортної діяльності МСБ (Рис. 3.4). 

Окремим аспектом використання кредитного механізму у державній 

економічній політиці є забезпечення умов та можливостей для створення нових 

підприємств у галузях економіки (виключаючи можливість створення штучних 

бар’єрів діючими фірмами) та пошук галузей, стимулювання яких призведе до 

довгострокового підвищення обсягів експорту. Як зазначалось, суб’єкти МСБ 

за рахунок менших розмірів бізнесу витрачають менше часу на розгортання 

діяльності в порівнянні з великим бізнесом, що частково нівелює проблему 

строковості отримання вигод від стимулювання експорту на державному рівні. 

Серед бізнес-механізмів, які можуть бути використані для вибору галузей МСБ 

для стимулювання експорту, є підхід «гарантованого» експорту, тобто експорту 

на основі довгострокових договорів/контрактів, укладених угод, виділених квот 

тощо.  
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Рис. 3.4. Реформування сегменту обслуговування експортерів МСБ 

на банківському ринку 
Джерело: розроблено автором 

 

Також серед підходів для вибору галузей, критерієм може бути 

необхідність імпортозаміщення або наявність стійкого незадоволеного попиту 

на зовнішніх ринках. При цьому, для мінімізації ризику може бути 

використаний компенсаційний механізм. Загальна схема процесу полягає у: 

1. створенні нового підприємства та початок виробництва продукції 

(за власний кошт або за рахунок отриманих кредитних коштів), що на поточний 

час імпортується Україною; 

2. після запуску виробництва, та отриманні готової продукції, 

відповідна комісія (з представників ЕКА/місцевої влади/незалежних 

міжнародних установ) засвідчує відповідність продукції стандартам, та 

здатність продукції замінити імпортовану продукцію/вийти на експорт; 

3. у разі експортоорієнтованості, проводяться заходи, щодо укладання 

відповідних експортних контрактів; 
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4. на основі компенсаційного механізму – держава у особі 

ЕКА/місцевої влади, компенсує частину витрат на заснування виробництва, або 

%% за кредитами, що були отримані на заснування відповідного виробництва. 

Наведений механізм дозволяє вирішити додатково ряд інших питань, 

зокрема забезпечення зайнятості. Вказаний механізм також дозволяє управляти 

галузевою спеціалізацією окремого регіону і може слугувати інструментом 

підвищення регіональної ефективності в цілому. 

Світовий досвід засвідчує, що для пожвавлення експортного 

кредитування суб’єктів МСБ можуть бути використані наступні групи 

механізмів: 

1. фінансова активність держави:  

 Пільгова кредитна підтримка. У багатьох країнах малому бізнесу 

основну кредитно-фінансову підтримку надає держава через спеціальні 

структури і фонди, наприклад, через Адміністрацію в справах дрібного бізнесу 

(США), Корпорацію страхового кредитування дрібного бізнесу (Японія), 

Кредит для середніх і дрібних фірм (Франція).  

 Дотування діяльності, для покращення фінансових показників та 

підвищення кредитоспроможності. У Китаї активно функціонують державні 

фонди з підтримки та розвитку діяльності малого та середнього 

підприємництва [104], [121]. 

 Створення централізованих фондів для точкової підтримки 

необхідних галузей типів підприємств (компенсація кредитних ставок для них). 

У Німеччині відповідним аналогом є High Tech Tech Gründerfonds: Фонд 

фінансує високі технології на початковому етапі та фінансується за рахунок 

державно-приватного партнерства. Фінансування з моменту створення 

спрямоване на те, щоб дозволити стартапам з новітніми технологіями 

розпочати свої науково-технічні плани підготовки прототипу, «доказу 

концепції» або виведення на ринок. Фонд також надає додаткову допомогу у 

вигляді доступу до коучингу та мережі контактів. Ключовою специфікою є 
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довгостроковість контракту (до 7 років) та відсутність необхідності 

обов’язкового забезпечення [122]. 

2. Інституційна активність держави: 

 Наявність установ, що зосереджені на підтримці економічної 

діяльності МСБ (бізнес-інкубатори, технопарки, технополіси) та підтримці 

кредитування МСБ. У США інституція, яка представляє інтереси держави на 

ринку кредитування малого та середнього бізнесу, є Асоціація малого бізнесу 

(SBA). SBA був створений як урядове агентство в 1953 році президентом 

Ейзенхауером підписанням Акту про малий бізнес. Він має принаймні один 

офіс у кожному штаті США. Діяльність SBA зосереджена на 3 напрямках: 

надання фінансування, забезпечення укладання контрактів та консультування 

щодо кредитних процедур. SBA не надає гранти або прямі кредити, за винятком 

кредитів для ліквідації наслідків стихійних лих. Замість цього, SBA кредитує 

через банки, кредитні спілки та інших кредиторів, які є партнерами SBA. SBA 

надає гранти для підтримки консультаційних партнерів, оскільки 

консультаційні послуги отримують щороку понад 1 млн. підприємців і 

власників малого бізнесу. Основними схемою фінансування є Програма 

гарантування позик, якою передбачено надання гарантій на поповнення 

оборотного капіталу малим підприємствам через банки та небанківські кредитні 

установи на суму до 5 млн. дол. США для нових і існуючих малих підприємств 

[28]. Державна компанія у Італії Cassa Depositi e Prestiti (CdP) займає провідну 

роль у координації різноманітних громадських ініціатив з фінансування та 

просування економічних розвиток італійських МСБ. CdP та Асоціація 

італійських банків спільно створили програму «Інвестиції» з метою сприяння 

доступу малих і середніх підприємств до банківських кредитів шляхом 

спрямування коштів на сприятливих умовах через комерційні банки. CdP надає 

банківській системі (через банки партнери) кошти з поштових заощаджень за 

зниженими процентними ставками для підтримки МСБ.  

 Створення спеціалізованих фінансових установ – експортно-

кредитних агентств [123]. 
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 Створення і розвиток установ, організацій інформаційного 

сприяння експорту тощо (торговельно-промислові палати, місії за кордоном). 

 Розвиток інститутів державно-приватного партнерства та 

консолідації програм експортної підтримки, з метою забезпечення ефективного 

використання бюджетних коштів. Так у США функціонує державна кредитна 

ініціатива малого бізнесу (SSBCI): підтримує державні програми, які, у свою 

чергу, використовують кошти для підтримки кредитів приватного сектору та 

інвестиції в малі підприємства, які є кредитоспроможними, але не мають 

доступу до необхідного капіталу для розширення та створення робочих місць. 

3. Реформування регулювання банківського сектору: 

 Спеціалізація банків. Наявність спеціалізованих на сегменті МСБ 

банків, дозволяє знизити операційні витрати установ на веденні бізнесу, та 

дозволяє ефективно обслуговувати відповідні сегменти ринку. Так у США 

функціонує Фонд кредитування малого бізнесу (SBLF), який надає капітал 

кваліфікованим банкам та кредитним спілкам розвитку громади, щоб 

стимулювати ці установи та підприємства у сприянні економічному зростанню 

та створенню нових робочих місць. [124], [123].  

 Відхід від оцінювання кредитоспроможності через форми звітності, 

а акцентація на оцінки відповідно розміру підприємства. 

4. Мінімізація ризиків. Важливим напрямом активізації банківського 

кредитування підприємств МСБ є створення гнучкої системи гарантій, яка 

відкрила б можливості кредитування даного сектора економіки. При цьому 

гарантії можуть забезпечуватись як самими банками через запровадження 

продажу гарантій як форми вкладення капіталу з метою отримання прибутку, 

так і іншими зацікавленими установами, зокрема спеціалізованими фондами 

або іншими інститутами підтримки малого підприємництва, а також 

державними та муніципальними органами влади для тих малих і середніх 

підприємств, які працюють у соціально значущих галузях економіки, беруть 

участь у виконанні державних замовлень, виконують заходи в рамках 

регіональних програм соціально-економічного розвитку територій [125]. 
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Особливо перспективним для кредитної підтримки малого бізнесу слід вважати 

започаткування діяльності в Україні гарантійних фондів, які зможуть взяти на 

себе частину ризиків комерційних банків, що кредитують малі підприємства за 

рахунок власних ресурсів. Серед міжнародних прикладів, що можуть бути 

використані в Україні доцільно акцентувати увагу на наступних: 

Запровадження системи подвійної перевірки та подвійного страхування 

ризиків, аналогічно німецькому досвіду. Ключовою рисою німецької системи є 

так званий «Hausbankenprinzip» (принцип базового банку). Принцип 

передбачає, що фірма подає заявку на державну позику не через банк 

заохочення/банк підтримки напряму (тобто KfW), а через місцевий банк, який 

може бути ощадним, кооперативним або комерційним банком. Hausbank, який 

приймав відповідну заявку, несе відповідальність за позику фірми, надану 

компанією просування банку. Таким чином, навіть коли МСБ отримує 

підтримку уряду або пряму позику, місцева «Hausbank» гарантує кредит, тобто 

існує дворівневий інструментарій страхування кредитних ризиків. 

Створення гарантійного фонду на рівні держави, щоб мінімізувати 

ризики кредитування МСБ. Наприклад, у Італії функціонує Центральний 

гарантійний фонд (CGF), що керує Mediocredito Centrale S.p.A. (МСС), що діє 

згідно директив Міністерства економічного розвитку. CGF сприяє доступу 

малих і середніх підприємств до кредитів шляхом надання публічних гарантій 

та індивідуальних гарантії. Функціонуючи більше десяти років, CGF був 

головним інструментом, що сприяв послабленню кредитних обмежень МСБ під 

час кризи [126]. 

Розподіл підприємств за терміном їх функціонування. Пропозиція різних 

кредитних програм та фондів в залежності від строку роботи бізнесу. Так у 

Німеччині, розподіляються кредити на заснування (для підприємств до 3-х 

років) та кредити для діючих підприємств (що функціонують більше 3-х років). 

Програма ERP-Grunderkredit Universell (Кредит на заснування  універсальний): 

За цією програмою для новостворених суб’єктів МСБ (до 3-х років, в окремих 

випадках до 5) кредити надаються за пільговими процентними ставками. Також 
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можливий варіант погашення лише відсотків протягом перших трьох років 

кредитування. Програма охоплює інвестиції як в Німеччині, так і за кордоном, 

які вимагають середньострокового або довгострокового фінансування і які, як 

очікується, забезпечать стійку економічну вигоду. За програмою підтримується 

створення або поглинання підприємства та придбання частки підприємства. 

Максимальна сума позики складає 25 млн. євро. Серед ключових переваг 

програми   фіксовані процентні ставки на строк до 10 років. Забезпечення 

вимагається відповідно до стандартної банківської системи практики.  [127]. 

Приклад програм для діючих підприємств  KfW-Unternehmerkredit – 

Fremdkapital (Кредит для підприємців KfW  позиковий капітал): програма 

дозволяє отримати кредити фірмам старше трьох років під пільгові процентні 

ставки на проекти в Німеччині та за кордоном, які потребують середньо- або 

довгострокового фінансування. Ця програма орієнтована на усіх суб’єктів 

господарювання, проте пільгові процентні ставки можуть отримати лише малі 

та середні підприємства [127].  

ERP-Kapital für Gründung (ERP – Капітал для стартапів): дана програма 

передбачає довгострокові позики, які призначені для зміцнення бази власного 

капіталу та забезпечення можливості залучення додаткового боргового 

капіталу. Запровадження відповідних інститутів або впровадження спеціальних 

умов супроводження кредитного процесу для МСБ дозволить пожвавити 

кредитування, та врегулювати наявні диспропорції на кредитному ринку [117]. 

Зростанню економічної зацікавленості банків у кредитуванні суб’єктів 

МСБ сприятиме також скорочення банківських витрат, пов’язаних із 

опрацюванням кредитних заявок, бізнес-планів та інвестиційних проектів 

клієнтів. Адже адміністративні витрати банків при кредитуванні малих і 

середніх підприємств практично дорівнюють видаткам при розгляді кредитних 

заявок великих підприємств, а тому для значного розширення кредитування 

комерційними банками малого бізнесу необхідно запропонувати належні 

механізми-компенсатори високих адміністративних витрат. Таким 

компенсатором може бути додатковий відносно дешевий ресурс – в рамках 
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Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. 

Такі установи як ЕКА, Офіс з просування експорту, Український фонд 

підтримки підприємництва (УФПП) та інші установи, що займаються 

стимулюванням розвитку МСБ та експорту МСБ, мають розробити механізм 

видачі кредитів малим підприємствам через уповноважені комерційні банки, 

відібрані на тендерних умовах. Іншим компенсатором є також здешевлення 

кредитів, задля чого необхідно розробити механізм часткової компенсації 

відсоткових ставок по кредитах для суб’єктів малого підприємництва через 

вказані інститути, або через державні банки. [128] 

 

3.2 Реформування системи статистичної звітності та оцінка ефективності 

системи підтримки експортерів 

 

Система збору та відображення даних щодо діяльності МСБ є основою 

для прийняття тактичних управлінських рішень, оцінки платоспроможності та 

розробки стратегій розвитку. Діяльність МСБ виходячи з ролі економічних 

суб’єктів має відображатись у: 

1. даних Державної служби статистики як відображення 

характеристик економічних суб’єктів та результатів їх діяльності; 

2. даних Державної фіскальної служби як відображення результатів 

податкової діяльності; 

3. даних НБУ як узагальнення результатів діяльності на ринку 

кредитних депозитних операцій; 

4. даних інших установ (НБФУ, некомерційних організацій підтримки 

тощо) 

В Україні збір та обробку статистичних даних щодо експорту здійснює 

Державна служба статистики та Національний банк України. НБУ отримує 

інформацію з метою складання платіжного балансу і процес базується на даних 

системи обліку операцій з нерезидентами (International Transactions Registration 

System – ITRS). НБУ надають інформацію дві категорії респондентів: банки, які 
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декларують здійснені протягом кожного місяця операції з нерезидентами, 

проведені за дорученням клієнтів та від власного імені (форма № 1-ПБ), а 

також підприємства та організації, які відкрили рахунки в іноземних банках 

(форма №2-ПБ). Таким чином, для звітності, що консолідується НБУ, 

підприємствам не потрібно виконувати додаткових дій. 

Державна служба статистики здійснює статистичні спостереження за 

обсягами зовнішньої торгівлі товарами на основі даних вантажних митних 

декларацій (ВМД), які заповнюють декларанти при митному оформленні 

товарів, з дорахуванням обсягів сальдо-перетоків електроенергії, нафти сирої та 

природного газу (ДП «Енергоринок», Мінпаливенерго та НАК «Нафтогаз 

України»), а також статистичних звітів підприємств і організацій України щодо 

експорту-імпорту товарів, що не підлягають митному декларуванню. 

Експортери на щомісячній основі у випадку наявності товарів, що не були 

задекларовані, але вартість яких перевищує статистичний поріг. Статистичному 

спостереженню підлягають товари, митна вартість яких перевищує суму, що 

встановлена національним законодавством для письмового декларування 

товарів митним органам. Статистичний поріг для юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців складає 100 євро. 

Таким чином, експортери товарів, у випадку наявності відповідного 

експорту, зобов’язані подавати додаткову форму статистичної звітності 

незалежно від розміру підприємства. 

Статистика зовнішньої торгівлі послугами здійснюється за формою № 9-

ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) послуг», яка містить інформацію, з 

відповідних документів обліку (договорах-контрактах між підприємствами 

партнерами, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність послугами; актах 

здачі-приймання робіт; банківських валютних рахунках; платіжних вимогах-

дорученнях на виконання або одержання послуг; авансових звітах на 

відрядження; оборотно-сальдових відомостях). 

Інформація формується за даними підприємств-юридичних осіб та 

відокремлених підрозділів юридичних осіб, незалежно від розміру та 
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організаційно-правової форми господарювання, постійних представництв 

нерезидентів в Україні, які здійснювали експортно-імпортні операції з 

послугами, центральних та місцевих органів виконавчої влади, всіх головних 

розпорядників державного та місцевого бюджетів. 

Отже загальна схема збору даних, щодо експорту товарів та послуг в 

Україні має наступний вигляд (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Система збору статистичних даних  

щодо експортних операцій 
Джерело: складено автором на основі [34], [69] 

 

Таким чином, експортери послуг, не залежно від розміру суб’єкта 

господарювання, зобов’язані подавати додаткову статистичну звітність. При 

цьому, враховуючи низький рівень фінансової грамотності населення, 

відсутність операційно-фінансового персоналу у малого бізнесу (у ФОП 

зокрема), що займається веденням звітності, суб’єкти господарювання не 

подають відповідну звітність, що, як наслідок, проявляється у значних 

диспропорціях між даними НБУ та ДССУ. Зокрема, у 2018 р. сума розходжень, 

що були обраховані НБУ за категорією «Інше» у розділі «Послуги», склала 
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2,7 млрд дол. США, що складає до 25% загального обсягу експорту послуг. 

Таким чином органи державної влади не мають об’єктивних даних щодо 

діяльності експортерів, зокрема експортерів МСБ. 

Наявна система фінансової звітності суб’єктів господарювання 

поділяється в залежності від розміру підприємства наступним чином: 

1. суб’єкти господарювання з обсягами обороту до 5 млн грн можуть 

бути зареєстровані як платники єдиного податку та бути на системі спрощеного 

оподаткування обліку та звітності і відповідно подавати звітність за 

нарахуванням та сплаті єдиного податку на щомісячній або щоквартальній 

основі; 

2. суб’єкти малого та мікро підприємництва мають можливість 

подавати спрощену фінансову звітність та спрощену малу звітність відповідно 

до ПСБО 25 «Спрощена фінансова звітність»; 

3. суб’єкти середнього та великого підприємництва подають повну 

фінансову звітність; 

Загальний алгоритм зображений у таблиці 3.1: 

 

Таблиця 3.1 

Загальна схем подання фінансової та експортної звітності  

у розрізі розмірів підприємств 

Мікропідприємство Малі 

підприємства 

Середні 

підприємства 

Великі 

підприємства 

Спрощена 

система 

оподаткування 

та звітності 

(Єдиний 

податок) 

Спрощена фінансова 

звітність 
Повна фінансова звітність 

Звітність щодо експорту товарів що не підлягають митному декларуванню, 

звітність щодо експорту послуг, митна звітність. 
Джерело: складено автором на основі [34] 
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Враховуючи вищенаведене та з метою оптимізації кількості звітів, що 

подаються суб’єктами господарювання та забезпечення максимальної 

об’єктивності при поданні звітності, доцільно змінити наступні звіти: 

1. Звіти по Єдиному податку доповнити розділом про обсяги експорту 

товарів та послуг, що не були митно задекларовані. Доцільно цей розділ 

згрупувати відповідно до зареєстрованих КВЕДів підприємства та доповнити 

інформацією щодо: 

 країни до якої здійснюється експорт; 

 назва товару/послуги та його характеристика (код за УКТЗЕД та 

КЗЕП); 

 обсяги та вартісна оцінка експорту. 

2. Спрощену фінансову звітність, також доцільно доповнити 

відповідними наведеними розділами.  

Повна фінансова звітність потребує наявності відповідних підрозділів на 

підприємстві для її складання, тому на даний момент можливе подання окремих 

звітів. 

Враховуючи наведену ситуацію у фінансовій звітності, з метою 

покращення в цілому системи звітності підприємств на єдиному податку, 

доцільно обсяги доходу також групувати відповідно до КВЕДів, за якими було 

отримано відповідні обсяги доходу. 

Запровадження відповідної системи збору даних щодо експортної 

діяльності дозволить забезпечити об’єктивність збору статистичних даних про 

експорт. 

Окремим питання є система відображення результуючих даних. Більшість 

даних ДССУ ґрунтується на розподілі підприємств винятково за критерієм 

кількості зайняти, рідше за критерієм обсягів виручки. Лише поодинокі 

показники враховують обидва критерії відповідно до Господарського кодексу 

України [129]. Проблематика об’єктивної оцінки функціонування МСБ в 

Україні ґрунтується на 2-х основних засадах – загальними проблемами 



158 

формування статистичної звітності та особливостями побудови наявної 

звітності МСБ. 

Система статистичної звітності ДССУ в Україні побудована на підготовці 

розрахунків відповідно до затверджених шаблонів за певним календарним 

графіком. Наявність наведеної системи формує ряд проблем: 

1. неможливість формувати інші розрізи статистичної звітності, які не 

визначені наявними шаблонами; 

2. за умови зміни механізму розрахунку/групування товарів за 

товарними групами/суттєвої зміни курсу валюти тощо відсутня можливість 

перерахувати дані за попередні періоди, а отже відсутня можливість провести 

динамічний аналіз показників; 

3. необхідність розширення/доповнення показників призводить до 

довготривалого процесу оновлення шаблону статистичної звітності; 

Щодо звітності про діяльність суб’єктів МСБ, то вона почала активно 

розвиватись протягом останніх кількох років, і на даний час кількість 

статистичної інформації збільшується. Проте наявні суттєві методологічні 

проблеми: 

1. відсутній єдиний підхід щодо розподілу підприємств. Частина звітів 

подається з поділом підприємств на малі, середні, великі підприємства з 

виокремленням ФОП, частина звітів без даного виокремлення; 

2. на регулярній основі відсутня деталізована інформація щодо 

діяльності МСБ у промисловості, будівництві та інших галузях, лише цифри 

верхнього рівня; 

3. в умовах необхідності активізації експортної діяльності МСБ, 

заснуванням ЕКА, необхідно більш точно відслідковувати експортно-імпортну 

діяльність суб’єктів МСБ, Проте наявні розрізи лише за кількістю працюючих 

осіб, без врахування обсягів обороту. Таким чином, отримана інформація про 

зовнішньоекономічну діяльність підприємств у розрізі кількості зайнятих (за 

критеріями поділу на малий, середній та великий бізнес) не може бути 

використана для більш глибокого аналізу, оскільки не є співставною;  
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Європейська та світова статистика дозволяє більш детально 

відслідковувати показники діяльності малого та середнього бізнесу. Завдяки 

наявності всіх вищеперерахованих розрізів, у тому числі на регіональному 

рівні, країни (Великобританія, Бельгія) можуть чітко таргетувати та 

відслідковувати результативність заходів підтримки малого та середнього 

бізнесу 

Окремим аспектом є питання статистичної оцінки сучасного бізнесу. Звіт 

Світової Організації Торгівлі за 2018 р. присвячений проблематиці 

діджиталізації торгівлі. У ньому наведені в розрізі окремих країн, крім 

стандартної інформації, наступні показники: 

1. Канал торгівлі. Яким чином фірма реалізує свою продукцію, через 

власний сайт, власну аплікацію, чи розміщуючись на маркетплейсах. Яка 

частина продукції реалізується через відповідний канал. Також наведений 

розріз чи є фірма експортером чи ні. 

2. Розміщення фірми на світових торгівельних сайтах (eBay, 

Aliexpress, Amazon тощо). 

Наведені дані дозволяють оцінити в тому числі ступінь адаптованості 

бізнесу до сучасного конкурентного ринку. Розвиненість відповідних каналів в 

Україні та відсутність статистичних спостережень в цих напрямках знижують 

ефективність можливих заходів підтримки бізнесу. 

Також важливою частиною щодо інвестиційної привабливості МСБ в 

Україні, є забезпечення наявності актуальної статистичної інформації у базах 

даних світових та європейських організацій (Світовий Банк, ОЕСР, МВФ, 

Світовий економічний форум), що позитивно впливає на імідж країни і 

відкриває додаткові можливості для притоку інвестицій в умовах зростання 

прозорості економічних процесів. 

Вирішення цих проблем можливе кількома шляхами за основними 

підходами: 

1. Екстенсивний підхід. За ним достатньо розширити та уніфікувати 

форми подання статистичної інформації. Кожний статистичний блок має 
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містити інформацію в тому числі у розрізі розмірів підприємства з врахуванням 

ФОП. 

2. Інтенсивний підхід. За цим підходом необхідно реформувати 

наявну систему статистичної звітності у систему відкритого доступу до 

знеособлених даних підприємств та/або фізичних осіб. При цьому ці дані 

можуть бути доступні як через конструктор веб-запитів, який надає можливість 

користувачу сформувати власний запит до бази даних з відбором полів для 

виводу, або ж паралельно до звітності надання доступу через API. Відповідна 

система дозволяє користувачам: 

1. сформувати запит, з фільтрами, які необхідні; 

2. відобразити лише ті дані, які необхідні; 

3. згрупувати дані відносно тих показників, які необхідні у 

дослідженні. 

Наведена система також дозволяє вирішити проблему зміни методології, 

щодо історичного перерахунку даних. Так, віднесення того чи іншого 

виробництва до іншої групи автоматично відобразиться у статистичних даних 

на момент їх формування (за умови правильної побудови архітектури 

довідників). 

Додатково, надавши доступ до даної бази з відповідними 

параметризованими запитами для баз світових організацій, можна 

автоматизувати обмін та вивантаження даних до баз економічних організацій. 

Також однією з фундаментальних проблем відображення діяльності у 

розрізі галузей є те, що спрощена система звітності в Україні та спрощена 

система оподаткування в Україні в поєднанні з можливістю реєструвати 

необмежену кількість КВЕД суб’єктами господарювання та відсутністю 

звітності щодо обсягів витрат та реалізації у розрізі зареєстрованих видів 

діяльності значно викривляє статистичну інформацію. 

Суб’єкти господарювання, що зареєстровані на спрощеній системі 

оподаткування обліку та звітності, подають звітність винятково з загальною 

сумою отриманого доходу, яка у системі статистичної звітності закріплюється 
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за основним видом діяльності підприємства. На практиці – загальна сума 

отриманого доходу може бути пропорційно розподілена між різними видами 

діяльності (особливо актуально для ФОП). 

У зв’язку з чим система спрощеного подання звітності повинна мати 

відмінну структуру, а саме: заповнення доходу відповідно до виду діяльності, 

за яким цей дохід був отриманий. Окрім об’єктивного відображення результатів 

економічної діяльності це дозволить розробляти таргетовані програми 

стимулювання економічної активності певних галузей, використовуючи 

фіскальні інструменти – зниження податкової ставки, звільнення від 

оподаткування на певний період часу тощо. Водночас дана система дозволить 

комерційним банкам та іншим фінансово-кредитним посередникам в умовах 

оцінки кредитних ризиків об’єктивно вивчити економічну діяльність суб’єкта 

господарювання, що дозволить як знизити ризики, так і як наслідок зменшити 

відсоткову ставку. 

В умовах проведення відповідних реформ стає можливим побудова 

системи оцінки ефективності підтримки експортерів. 

З метою досягнення найвищої об’єктивності оцінки пропонується 

використовувати три групи показників: 

1. статистичні показники. Дані показники базуються на наявних 

публічних даних, щодо витрат бюджетних коштів, обсягів експорту та інших 

статистичних даних; 

2. показники опитування підприємств. Підприємства є суб’єктами, що 

безпосередньо здійснюють експортні операції, і можуть оцінити на основі 

різноманітних опитувань (опитування щодо ведення бізнесу, опитування щодо 

конкурентоспроможності тощо) ефективність діяльності системи підтримки 

експорту. 

3. міжнародні економічні індекси. Провідні міжнародні організації 

розраховують ряд економічних індексів, що свідчать про стан розвитку 

економіки та її секторів. Окремі показники, можуть слугувати оцінкою 

ефективності підтримки експорту. 
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Враховуючи те, що система підтримки експорту представлена на 

мікрорівні, сукупністю механізмів підтримки визначеного експортера, а на 

макрорівні системою оптимізації експортної діяльності та сприяння просування 

товарів та послуг на світових ринках, доцільно розділити показники оцінки 

мікро- та макрорівнів діяльності. Матриця показників наведена у таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 

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: розроблено автором 

 

Впровадження вищезазначеної системи показників дозволить 

об’єктивніше оцінити ефективність використання державних коштів, дасть 

можливість оцінити ефективність структур, що займаються підтримкою 

експорту, оцінити перспективність інвестування у експортоорієнтовані галузі, 
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виявити вузькі місця у системі підтримки експорту та сприяти поліпшенню 

міжнародного іміджу країни в цілому. 

 

3.3. Територіальна та галузева організація системи підтримки експортерів 

суб’єктів малого і середнього бізнесу 

 

Світовий досвід, зокрема досвід великих за територією держав свідчить, 

що ефективна система підтримки експорту, окрім підпорядкування цілям 

економічної політики держави, має відповідати наступним критеріям: 

1. бути адаптованою до надання послуг різним за розміром бізнесам; 

2. бути адаптованою до специфіки галузей; 

2. бути максимально наближено до кінцевого отримувача послуг. 

Поєднання цих пунктів зумовлюється також особливістю ведення бізнесу. 

Великий бізнес має можливість та ресурси для підготовки всіх необхідних 

документів, а також джерела фінансового забезпечення операцій. Малий та 

середній бізнес в умовах відсутності ресурсів потребує допомоги в тому числі у 

супроводженні відповідних операцій. А отже комбінування вказаних пунктів 

дозволяє залучати до експортної діяльності економічних суб’єктів незалежно 

від їх розміру [130]. 

В контексті максимальної наближеності до кінцевого отримувача послуг з 

експортної підтримки, зокрема суб’єктами МСБ, значну увагу в світі 

приділяється територіальній та галузевій організації системи підтримки 

експортерів. 

Територіальна організація системи підтримки експортерів. В Україні 

на даний момент на регіональному рівні у сфері підтримки експортерів 

функціонують: 

1. торговельно промислові палати, що представлені у кожній області; 

2. структурні підрозділи відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць управління (департаменти економічного розвитку / зовнішніх зв’язків 

областей  та міст); 
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3. консультаційні центри міжнародних програм сприяння 

підприємництву (EU4Business, USAID) 

4. громадські об’єднання підприємців [115] 

Наведені органи відповідно до свого функціоналу можуть забезпечити: 

1. інформаційну підтримку експортерам; 

2. консультаційну допомогу, щодо оформлення експортних процедур 

та договорів [131]; 

3. консультаційну допомогу, щодо зростання підприємства та підбору 

відповідного ринку збуту продукції на зовнішньому ринку; 

4. інформацію, щодо можливості отримання кредитно-фінансової та 

грантової допомоги зі сторони держави та міжнародник програм підтримки 

МСБ, зокрема у сфері розвитку експорту. 

Водночас, наявна інфраструктура у регіонах орієнтована, в першу чергу, 

на великий бізнес, відсутність повноцінної бази дистанційних послуг обмежує 

доступ малим та середнім суб’єктам господарювання до централізованих 

послуг у сфері експортних операцій. 

В цілому для України наявний дефіцит кредитних ресурсів, про що 

свідчить низький ступінь покриття кредитними коштами ВРП для майже всіх 

регіонів, що свідчить про відсутність фінансово-кредитного важелю 

стимулювання економічної активності для стимулювання регіонального 

економічного розвитку та експорту в цілому [83]. 

Рівень експортної активності регіонів, показники участі у експорті 

представників МСБ мають значний розмах, що свідчить про значні 

диспропорцій у сфері експортної діяльності на регіональному рівні 

(таблиця 3.3) (Додатки Ж, З). 

Для регіонів України, на основі проведених розрахунків доцільно 

провести групування з метою виділення оптимальних шляхів підтримки 

експортерів: 
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Таблиця 3.3 

Показники регіонального розвитку експорту та кредитування у 2016 р. 

Область 

ВРП, 

млн.до

л. 

К-сть 

підпри

ємств, 

тис. 

шт. 

Експорт, 

млн дол.* 

За розміром 

підприємства 

%
 е

к
сп

о
р

те
р

ів
 

О
б

ся
г 

к
р

ед
и

ті
в
, 

м
л
н

. 
д

о
л
. 

К
р

ед
и

ти
/В

Р
П

 

Малі 

Сере

дні 

Вели

кі 

Обсяг 
% у 

ВРП 

% 

вартос

ті 

% 

варто

сті 

% 

варто

сті 

Україна 91744,88 306,37 35277,58 38,5 14,0 16,2 69,8 6,7 31619,78 34,5 

Вінницька  2861,96 8,65 977,85 34,2 31,3 24,7 44,0 8,9 81,70 2,9 

Волинська  1374,77 5,04 607,06 44,2 16,8 12,6 70,6 12,6 141,03 10,3 

Дніпропетровс

ька  9403,00 25,58 5754,76 61,2 4,5 4,3 91,2 4,9 7384,47 78,5 

Донецька  5288,46 10,48 3419,57 64,7 2,9 5,4 91,7 3,6 483,60 9,1 

Житомирська  1843,04 5,93 475,82 25,8 24,3 24,7 51,0 19,7 62,95 3,4 

Закарпатська  1245,77 5,06 1200,03 96,3 10,2 16,4 73,5 30,7 75,37 6,1 

Запорізька  4012,42 13,47 2264,98 56,4 8,8 6,2 85,0 4,8 606,87 15,1 

Івано-

Франківська  
1977,08 6,88 568,86 28,8 21,5 13,6 64,9 12,8 71,07 3,6 

Київська  4947,62 17,83 1603,60 32,4 15,3 14,5 70,3 5,8 3778,65 76,4 

Кіровоградська  1770,04 7,21 365,63 20,7 44,7 32,7 22,7 4,3 131,36 7,4 

Луганська  1206,00 3,53 434,62 36,0 3,9 4,5 91,6 2,8 20,14 1,7 

Львівська  4417,00 15,59 1259,95 28,5 15,5 22,5 62,0 8,1 516,52 11,7 

Миколаївська  2223,65 10,05 1592,36 71,6 14,3 8,9 76,8 3,2 545,67 24,5 

Одеська  4607,69 21,00 1353,02 29,4 33,8 27,3 38,9 4,3 782,76 17,0 

Полтавська  4472,00 8,99 1430,56 32,0 5,7 11,2 83,1 4,8 165,53 3,7 

Рівненська  1518,04 4,70 304,69 20,1 20,6 17,7 61,7 10,7 54,95 3,6 

Сумська  1780,27 5,29 532,55 29,9 8,8 18,6 72,6 10,1 124,44 7,0 

Тернопільська  1195,08 4,25 294,21 24,6 14,4 33,5 52,1 7,7 113,54 9,5 

Харківська  5956,58 20,44 985,08 16,5 19,2 25,4 55,4 6,4 927,08 15,6 

Херсонська  1490,12 7,17 226,95 15,2 56,6 20,5 22,8 4,0 86,48 5,8 

Хмельницька  1879,19 6,23 315,75 16,8 27,9 29,2 42,9 7,0 97,48 5,2 

Черкаська  2285,08 8,05 469,00 20,5 22,8 30,9 46,3 5,9 169,00 7,4 

Чернівецька  816,88 3,50 100,92 12,4 42,3 28,1 29,5 16,8 30,94 3,8 

Чернігівська  1667,77 5,24 428,64 25,7 25,7 27,6 46,7 9,4 53,45 3,2 

м, Київ 21505,38 76,23 8213,76 38,2 16,2 26,5 57,3 4,9 15114,61 70,3 

Джерело: складено автором на основі [34], [69] та власних розрахунків 

*для переведення показників у дол. США використовувався курс 1дол.=26грн. 

 

1. Області з високою часткою експорту у ВРП (частка експорту 

більше 35%) та зосередженості на сировинному експорті (Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька, Луганська). Експорт з даних регіонів важливий з точки 

зору обсягів валютних надходжень в країну і вони генерують 33% виручки від 

експорту товарів. Для даних регіонів характерна:  
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 низька частка підприємств, що здійснюють експортну діяльність 

(менше 5%); 

 низька частка участі малих та середніх підприємств у експорті; 

 низька частка експорту послуг. 

Для таких регіонів мають бути запроваджені консультаційні центри щодо 

експортних процедур, пільгові програми кредитування від комерційних банків, 

програми компенсації відсоткових ставок з місцевих бюджетів і направлені в 

першу чергу на діючі підприємства. Галузями мають бути обов’язково галузі 

сфери послуг (консалтинг, ІТ тощо) та галузі з високою доданою вартістю, що 

можуть розміщуватись у подібних регіонах (хімічна промисловість). Водночас, 

для діючих металургійних підприємств мають стимулюватись умови до 

максимізації створення та експорту готової продукції а не сировини. 

2. Області з високою часткою експорту у ВРП (частка експорту 

більше 35%) за вигідним транзитним/діловим положенням (Закарпатська, 

Миколаївська, Волинська, м. Київ як діловий центр країни). Увійти до цієї 

категорії мають також області, що відповідають критеріям відбору, але не 

мають високої частки експорту у ВРП: це такі області як (Львівська, 

Чернівецька, Одеська області). Ці регіони мають значно вищу частку вкладу 

МСБ у експорт продукції і вищі показники участі у експорті (за винятком 

транзитних областей).  В даних областях вже активно відбуваються процеси 

деконцентрації (переорієнтування на МСБ основного виробництва). В цих 

умовах в таких регіонах необхідно забезпечити фінансові ресурси для: 

 покращення якості послуг (інвестиції в експортну інфраструктуру); 

 переорієнтація з первинної продукції рослинництва, на більш 

ефективні галузі. 

3. Області з середньою часткою ВРП і значним акцентом на аграрну 

продукцію у експорті. До цих областей відноситься: Вінницька, 

Кіровоградська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Київська. 

Для цих областей характерна зосередженість експорту на експорті продукції 

суб’єктів МСБ, та низький відсоток підприємств експортерів. Акцент 
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підтримки має здійснюватися на супроводжені експортних процедур в тому 

числі: 

 консультації щодо логістичних послуг; 

 широкий спектр послуг зі страхування в тому числі страхування 

врожаїв, як частина програм фінансового стимулювання експорту; 

 безпосереднє кредитування експортних контрактів; 

4. Області, що комбінують розвиток аграрного та промислового 

експорту (Житомирська, Івано-Франківська, Полтавська, Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська). Частина експорту областей забезпечується 

наявністю природніх ресурсів (нафти та газу) та розміщенням пов’язаних 

виробництв. Харківська область з центром у м. Харкові має бути генератором 

наукоємного експорту та, в першу чергу, значного експорту послуг у 

різноманітних галузях, в тому числі послуги промислового характеру. Для цих 

областей необхідно: 

 інвестиції в оновлення виробництв; 

 фінансове стимулювання відкриття нових підприємств експортерів; 

 нарощування діючих експортних потужностей; 

Серед основних організаційно-економічних інструментів, що можуть 

стимулювати вирішення вказаних проблем та реалізацію наведених цілей є: 

 впровадження кластерної моделі розвитку регіонів; 

 впровадження вільних/спеціальних економічних зон; 

 впровадження системи технопарків. 

Таким чином узагальнений підхід до використання інструментарію для 

визначених груп регіонів наведено у таблиці 3.4. 

Ефективним є використання кластерів для об’єднання підприємств МСБ, 

оскільки вони більш швидко пристосовуються до нових економічних зв’язків та 

утворюють ситуативні виробничі об’єднання.  

Досліджуючи український досвід формування кластерів, слід відзначити, 

що кластери в національній економіці формуються доволі хаотично. Немає 

системного підходу до впровадження кластерної моделі розвитку економіки. 
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Таблиця 3.4 

Рекомендований кредитний інструментарій підтримки експортерів 

за групами областей 

Критерій Області Значення для 

економіки 

Рекомендований інструментарій 

підтримки 

Області з часткою 

експорту у ВРП>35%  

та зосередженістю на 

сировинному 

експорті 

Дніпро-

петровська, 

Донецька, 

Запорізька, 

Луганська 

Забезпечення 

валютних 

надходжень в 

країну (більше 

30% товарної 

експортної 

виручки) 

Консультаційні центри, щодо 

експортних процедур, пільгові 

програми кредитування від 

комерційних банків, програми 

компенсації відсоткових ставок з 

місцевих бюджетів і направлені в 

першу чергу на діючі 

підприємства.  

Області з часткою 

експорту у ВРП за 

вигідним 

транзитним/діловим 

положенням  

Закарпатська, 

Миколаївська, 

Волинська м. 

Київ як діловий 

центр країни, 

Львівська, 

Чернівецька, 

Одеська 

Основні області 

через які 

відбувається 

міжнародна 

взаємодія 

Забезпечити фінансові ресурси для 

покращення якості послуг 

(інвестиції в експортну 

інфраструктуру); переорієнтація з 

первинної продукції рослинництва 

(для сільськогосподарських 

регіонів), на більш ефективні 

галузі; стимулювання виходу на 

нові ринки збуту. 

Області з середньою 

часткою ВРП і 

значним акцентом на 

аграрну продукцію у 

експорті 

Вінницька, 

Кіровоградська, 

Херсонська, 

Хмельницька, 

Черкаська, 

Чернігівська, 

Київська 

Забезпечення 

аграрного 

експорту 

Супроводження експортних 

процедур в тому числі: 

консультації щодо логістичних 

послуг; широкий спектр послуг зі 

страхування в тому числі 

страхування врожаїв, як частина 

програм фінансового 

стимулювання експорту; 

безпосереднє кредитування 

експортних контрактів. 

Області, що 

комбінують розвиток 

аграрного та 

промислового 

експорту 

Житомирська, 

Івано-

Франківська, 

Полтавська, 

Рівненська, 

Сумська, 

Тернопільська, 

Харківська 

Імпортозаміщення 

енергетичного 

імпорту, експорт 

товарів легкої 

промисловості 

інвестиції в оновлення 

виробництв; фінансове 

стимулювання відкриття нових 

підприємств експортерів; 

нарощування діючих експортних 

потужностей 

Джерело: розроблено автором 

 

Якщо у світі між рівнем розвитку бізнес-кластерів та рівнем 

конкурентоспроможності (за методикою ВЕФ [132], [133]) існує суттєвий 

прямий зв’язок (коефіцієнт кореляції = 0,79), то в Україні (у розрізі 

конкурентоспроможності регіонів) – навпаки (коефіцієнт кореляції = 0,27). За 

даними звіту за 2016 р. Міністерства економічного розвитку України, в Україні 
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зареєстровано 42 кластери, спеціалізація яких: інформаційні технології, 

машинобудування, сільське господарство, енергетика. Разом з тим, контент-

аналіз інформаційних ресурсів дозволяє знайти інтернет-представництва лише 

5 кластерів, що є ілюстрацією рівня їхньої реальної роботи. Серед 

перспективних кластерних об’єднань в Україні варто відзначити [134]: 

 Харківський енергетичний кластер (найвідоміший проект  

«Енергоефективне село», в рамках якого сільський населений пункт повністю 

переведений на використання відновлювальних джерел енергії (побудовано 2 

твердопаливні котельні для опалення школи та клубу, тепловий насос для 

опалення лікарні, освітлено 5 км вулиць за допомогою сонячних батарей). Крім 

того, ініційовано створення інвестиційного проекту з будівництва сонячної 

електростанції на 6 МВт, який проходить останні стадії погодження проектної 

документації. Ведеться активний діалог із потенційними інвесторами, щодо 

будівництва вітропарку на 25 МВт та когенераційної установки, що видобуває 

газ із звалища твердих побутових відходів. За участі кластеру створено 3 

енергетичні кооперативи: 2 з виробництва електричної енергії за допомогою 

фотовольтаїки та кооператив із вирощування ріпаку та виробництва біодизелю. 

 Кластер з виробництва електрокабелів (75% електричних джгутів 

для автомобілів усієї Європи виготовляють в Україні. Кабельні мережі 

постачаються на заводи 11 країн ЄС, де комплектують моделі світових 

брендів.) 

 Кластер з виробництва автобусів (Луцьк, Львів – виробництво 

автобусів середньої та великої пасажиромісткості, спеціалізованих аеропортних 

автобусів тощо). 

Загалом існує близько трьох тисяч спеціальних економічних зон в 135 

країнах світу. Через них проходить приблизно 20% світового товарообігу. В 

Україні історія функціонування СЕЗ/ВЕЗ досить непроста [135]. Розпочавши 

роботу в кінці 1990-х років, вітчизняні СЕЗ переживали різні періоди – надання 

та скасування пільг, руйнування та відродження – залежно від змін урядів, 

законодавства тощо. Сучасний стан економічного розвитку України 
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характеризується суттєвим зменшенням бюджетного фінансування 

інноваційних проектів. В найближчій перспективі з низки об’єктивних причин 

не слід очікувати значної активізації інвестиційної активності з боку держави. 

У цій ситуації актуальним є питання створення сприятливого інвестиційного 

клімату для іноземних інвесторів, що стане одним з головних чинників 

економічного зростання нашої держави. Сьогодні обсяги міжнародної 

співпраці, розміри закордонних інвестицій все ще недостатні і не забезпечують 

потреби вітчизняної економіки. 

Треба наголосити, що інтереси інвесторів часто не збігаються з 

пріоритетними напрямками розвитку економіки України. Так, наприклад, 

найцікавішими об’єктами для іноземних інвесторів є сільськогосподарська 

сировина, метал, деревина, продукція хімічної промисловості тощо. Інакше 

кажучи, закордонних інвесторів приваблюють насамперед можливості 

спрощеного, доступного і дешевого українського ринку сировини та 

висококваліфікованої дешевої робочої сили.  

Якщо розглядати з погляду галузей, то найбільш привабливими для 

закордонних інвесторів є металургія, фінансова діяльність, хімічна 

промисловість та виробництво продуктів харчування, тоді як важливі для 

економічного розвитку галузі – машинобудування, приладобудування, 

будівництво, транспорт – залишаються недоінвестованими. Простежується 

також певна територіальна диспропорція в розподілі інвестицій. Найбільша 

частка інвестицій припадає на м. Київ та Дніпропетровську, Запорізьку, 

Київську, Львівську, Одеську, Харківську області, тоді як у інших областях 

(наприклад, Чернівецькій, Полтавській, Тернопільській, Житомирській тощо) 

рівень інвестицій на 1 особу був в рази нижчим.  

Від початку функціонування СЕЗ до них було залучено близько 600 млн 

дол. США іноземних інвестицій, що становить лише 17,6% прогнозованого 

урядом їх обсягу в межах СЕЗ по Україні. Через це можна вважати, що 

реалізація можливостей СЕЗ не набула в Україні належного застосування. 

Однак позитивний досвід інших країн свідчить про потенціал такого напрямку 
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економічного розвитку в умовах становлення ринкової економіки та дефіциту 

внутрішніх інвестиційних ресурсів [135].  

З врахуванням наведених регіональних особливостей в Україні на даний 

момент джерелами фінансово-консультаційної підтримки можуть бути: 

1. Запуск роботи Експортно-кредитного агентства, як установи 

куратора регіональних експортних ініціатив з власним закріпленим фінансовим 

ресурсом, як це передбачено відповідним прийнятим законом. При цьому, по 

аналогії з США, безпосередніми представниками на місцях можуть виступати, 

як представники органів державної влади, так і представники ТПП. Водночас, у 

ключових регіонах має бути безпосереднє представництво або підрозділ ЕКА. 

2. На рівні місцевих громад мають бути виділені кошти, що 

призначені для забезпечення здешевлення фінансових ресурсів для експортерів. 

Переваги для громади на прикладі розрахунків EXIM bank США, засвідчують 

ефективність відповідних дій. Схожі програми вже діють в Україні: 

 створення Центру підтримки експорту у м. Херсон на базі ТПП з 

метою надання консультаційних послуг експортерам. 

 спільні проекти з «Ощадбанком» в окремих регіонах щодо 

здешевлення вартості кредитних ресурсів для МСБ у певних галузях (інновації, 

енергозбереження, створення нових робочих місць) (Вінницька обл., 

Дніпропетровська обл., Закарпатська обл., м. Нікополь, м. Кривий Ріг тощо) 

[131]. 

3. Запровадження державних програм, здешевлення кредитних послуг 

та послуг страхування для експортерів, що фінансуватимуться або через ЕКА 

або через безпосередньо головних розпорядників бюджетних коштів. 

4. З метою реалізації потенціалу СЕЗ потрібно сформувати нову 

концепцію діяльності СЕЗ, яка би опиралась на низку засад: 

 залучати інвестиції інноваційного спрямування в пріоритетні галузі, 

в промислово слаборозвинені регіони, в науково-дослідницьку діяльність, в 

сферу сучасних послуг із створенням нових робочих місць; 
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 потрібно внести відповідні зміни до законодавства щодо гнучкої 

диференційованої системи пільг для іноземних інвесторів, що враховують 

особливості ресурсного потенціалу того чи іншого регіону; 

 для приваблення стратегічних інвесторів слід забезпечити державні 

гарантії стабільної діяльності іноземного капіталу на тривалу перспективу. 

Галузева спеціалізація системи підтримки експортерів. Щодо 

пріоритетів галузевої спеціалізації, то Стратегія підтримки експорту на 2017-

2021 рр. визначає критерії відбору пріоритетних галузей, а також перелік 

галузей, що отримуватимуть в першу чергу підтримку. Так, згідно зі Стратегією 

основними критеріями відбору галузей є: 

1. сектори, здатні сприяти інноваціям, модернізації і створенню 

високої доданої вартості. Сектори за цим критерієм повинні забезпечувати 

«ефект підзарядки інших секторів», зокрема, сприяти збільшенню обсягів 

виробництва суміжних галузей; 

2. сектори з потенціалом розвитку для малих та середніх підприємств; 

3. сектори з високим попитом на продукцію на світових ринках. 

Враховуючи динаміку та структуру розвитку глобальної економіки, важливими 

для підтримки є ті сектори економіки, що розвиваються в усьому світі та 

можуть стати рушійною силою для зростання у найближчі роки; 

4. інші фактори, зокрема такі, як можливість створення нових робочих 

місць, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій, наявність порівняльних 

переваг та потенціалу залучення країни до глобальних ланцюгів доданої 

вартості [136]. 

Використання наведених у Стратегії критеріїв є перспективним, оскільки 

вони орієнтовані на підвищення ефективності експорту, збільшення 

диверсифікації експорту, зменшення залежності від великих підприємств. 

Водночас, критерій відбору галузей із високим попитом на продукцію на 

світових ринках має враховувати критерій довготривалості такого попиту та 

співставляти його з строками запуску процесів, пов’язаних з початком 
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експорту, а також перспективність стабільності високого попиту у 

майбутньому. 

Проте, ряд факторів не враховується у вищенаведеному переліку. У 

світовій практиці одним із основним способів оцінки експортного потенціалу є 

використання Індексу експортного потенціалу, який є математичною оцінкою 

потенціалу експорту товарів, і математична модель для якого будується на 

основі 2-х наборів показників – індикаторів експортного потенціалу та 

індикаторів продуктової диверсифікації. Перший набір показників визначає 

продукти, в експорті яких країна вже є конкурентоспроможною і які мають 

перспективи на визначених товарних ринках. Основна мета групи показників – 

оцінити потенціал існуючого експорту. Друга група показників слугує оцінкою 

можливості диверсифікації експорту на основі суміжних товарів до існуючого 

експорту, а також схожих за структурою експортного кошика країн [137] 

(Додаток Г, Додаток Д). 

Додатково, важливим фактором при стимулюванні експорту є 

наявність/забезпеченість гарантованості експорту. Наприклад, згідно з угодою з 

ЄС, Україна має встановлені безмитні експортні квоти на визначені групи 

товарів і за рядом товарів Україна не використовує відповідні квоти. Реалізація 

виробництва/виходу на експорт діючих виробництв відповідних товарів, 

дозволило б забезпечити гарантоване зростання експорту [74]. 

Таким чином, оптимальна стратегія вибору галузей для підтримки має 

враховувати: 

1. критерії, що наведені у Стратегії підтримки експорту; 

2. математичні оцінки, що проводяться міжнародними аналітичними 

агенціями; 

3. наявність можливостей гарантованого нарощування експорту; 

4. строковість підтримки. 

Поєднання наведених груп факторів дозволяє виокремити ряд галузей, які 

будуть перспективними для підтримки на певний період часу [138]. 
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Відповідно до наведених критеріїв на даний момент можна виділити 

наступні галузі для підтримки. У сфері експорту послуг – ІТ індустрія. За 

останні роки обсяг ринку комунікаційних та ІТ-послуг демонструє значне 

зростання: із 110 млн дол. США у 2003 р. до 3 млрд дол. США у 2016 р. У 

даному секторі працевлаштовано 100 тис. кваліфікованих спеціалістів, щороку 

заклади вищої освіти готують близько 13 тис. нових спеціалістів [136].  

За результатами 2018 р 17 українських компаній потрапили в рейтинг 

100 кращих постачальників послуг аутсорсингу. ІТ-галузь займає друге місце за 

рівнем експорту послуг (після транспортних послуг). До переваг сектору можна 

віднести здатність українських ІТ-компаній створювати складні продукти, 

високий рівень освіти фахівців; невисокі витрати на організацію та ведення 

бізнесу. Сектор має перспективи зростання вдвічі до 2020 р. за умови 

злагодженої взаємодії представників влади та бізнесу. За прогнозами PWC, 

обсяг експорту може зрости більш ніж у 2 рази (до 8,5 млрд дол. США) до 

2025 р. А сума сплачених податків до бюджетів усіх рівнів майже втричі (до 46 

млрд грн) [139]. 

Визнання на світових ринках та стабільне зростання попиту на послуги 

українських розробників, відкриття представництв провідних світових 

компаній в Україні (за рахунок нижчого рівня оплати праці) робить український 

ІТ сектор конкурентоздатним на світовому ринку. 

Також серед пріоритетних галузей для експорту відзначають туризм. 

Туризм як і ІТ сфера можуть виступати драйверами для економіки в цілому. За 

оцінками Світової ради з туризму та мандрівок, загальний вклад подорожей та 

туризму у світовий ВВП складав 10,4% при цьому за наступні 10 років 

прогнозується його зростання майже на 2 в. п. В цей вклад включається 

прямий – 3,8%, непрямий – 5% та наслідковий – 1,5% вплив. Україна має 

значний потенціал у розвитку показників туризму, оскільки на даний момент 

середній обсяг туристичних доходів є одним з найнижчих у Європі і складає 

87,1 дол. США на одного туриста за мандрівку. Щорічне зростання показників 

зайнятості та частки експорту у сфері туризму складає до 5% і має стійку 
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тенденцію до зростання, що у поєднанні зі зростанням кількості туристів в 

Україну свідчить про наявність значного невикористаного потенціалу [140]. 

Також Стратегією визначено сектор креативних індустрій як один з 

пріоритетних напрямків підтримки. З точки зору поділу на експорт товарів та 

послуг серед послуг в дану категорію включаються: 

  послуги індустрії моди та дизайну (графічний, промисловий та 

дизайн інтер’єру); 

 аудіовізуальні послуги: кінематограф, телебачення, радіомовлення, 

кіноіндустрія, видавничі та інші виконавські та візуальні мистецтва; 

 культурні і цифрові послуги, реклама та зв’язки з громадськістю. 

Експорт рекламних послуг у 2016 році в Україні становив 149,9 млн дол. США, 

або 1,5% загального обсягу експорту послуг; 

 образотворче і сценічне мистецтво; 

 традиційна культура: творчі ремесла, декоративно-прикладне 

мистецтво, фестивалі; 

 пам’ятки культурної спадщини: бібліотеки, пам’ятки археології, 

музеї та виставки [136]. 

Проте дані галузі є вузькоспеціалізованими і обмеженими у внутрішніх 

ресурсах експортного потенціалу (зокрема, традиційна культура та історичні 

пам’ятки) та не є драйверами розвитку для інших секторів економіки. Водночас 

динаміка світових ринків щодо так званих креативних індустрій є на порядок 

нижчою за світові галузеві показники туризму та ІТ, тому доцільно 

сконцентруватись на національній підтримці туризму та ІТ серед галузевої 

структури експорту послуг на коротко- та середньострокову перспективу. 

Сектор технічного обслуговування та ремонту повітряних суден включає 

капітальний і поточний ремонт, інспекцію або модифікацію повітряних суден 

чи їх компонентів. Ця галузь тісно пов’язана із забезпеченням дотримання 

вимог Директив льотної придатності, інспекцій і бюлетенів з технічного 

обслуговування. 
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Світовий ринок послуг з технічного обслуговування повітряних суден у 

2015 р. становив 135,1 млрд дол. США, або три чверті ринку виробництва 

повітряних суден, а саме 180,3 млрд дол. США.  

Щодо товарного експорту, то за основу пропонується визначити наступні 

галузі:  

Виробництво запасних частин та комплектувальних виробів для 

аерокосмічної та авіаційної промисловості. Українська аерокосмічна галузь є 

консолідованим сектором, який виробляє авіаційну та космічну техніку, а 

також постачає запасні частини та комплектувальні вироби для авіаційної 

промисловості, зокрема двигуни, радари та бортове електронне обладнання. 

Машинобудування. До основних позицій експорту продукції 

машинобудівного комплексу входять двигуни турбореактивні, насоси, 

трансмісійні вали, підшипники, двигуни та силові установки, прокатні стани, 

котли, турбіни, електричні машини та устаткування. Транспортне 

машинобудування включає залізничні та трамвайні локомотиви, наземні 

транспортні засоби, частини та комплектувальні вироби до них.  

Спільною рисою відповідних галузей є значне скорочення експорту, а 

отже наявний значний внутрішній ресурс для відновлення відповідного 

експорту, проте підприємства галузі потребують значної модернізації, а 

просування товарів на зовнішні ринки значної державної підтримки. 

Харчова і переробна промисловість. Найбільшу перспективу в секторі 

харчової і переробної промисловості представляють: готові продукти 

харчування: кондитерські вироби, напої, соняшникова олія, мед, соки, 

консервовані овочі, молочні продукти та інші продукти, які є готовими до 

вживання; харчові інгредієнти, зокрема продукти глибокої переробки; 

органічна продукція, виготовлена з дотриманням встановлених правил. 

У 2018 році частка експорту продукції харчової промисловості становила 

6,4% загального експорту товарів, або 3 млрд. дол. США. Основна частка 

експорту готових харчових продуктів припадає на постачання залишків і 

відходів харчової промисловості — 41% експорту продукції сектору у 
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2016 році, тютюну – 13,2%, цукру і кондитерських виробів– 12,2%, продуктів із 

зернових культур – 8,8%, алкогольних і безалкогольних напоїв – 7,6%. До 

найбільших імпортерів продукції харчової промисловості в 2016 році належали 

країни ЄС, Білорусь, Грузія, Молдова, Туреччина [34]. 

За оцінками міжнародних експертів, виходячи зі співставлення ринків 

збуту та поточного стану експорту України найбільш нереалізований потенціал 

поточного експорту у галузях: 

 виробництва олії (резерви – 3,4 млрд дол. США); 

 частково оброблені вироби з металу та сталі (резерви – 1 млрд дол. 

США); 

 вирощування пшениці та кукурудзи – (резерви 3 млрд дол. США); 

 машинобудування (виробництво потягів, виробництво кабелів для 

авто, виробництво турбін – резерв майже 2 млрд дол. США) [141] (Додаток Д). 

За винятком вирощування пшениці та кукурудзи, решта галузей є 

галузями з високою доданою вартістю. Водночас, підвищення продуктивності 

сортів кукурудзи та пшениці, дозволить збільшити врожайність та експортну 

ефективність українського сільського господарства. Серед інших 

перспективних галузей, варто відзначити також фармацевтичну промисловість, 

паперово-целюлозну тощо.  

Стосовно продукції сільського господарства в цілому, зростання 

економічних показників країн Африки зумовлює завдання для системи 

експортної підтримки держави у просуванні українських сільгоспвиробників на 

африканські ринки (за прикладом Польщі, де успішно функціонує програма Go 

Africa).  

 

Висновки до розділу 3 

 

У третьому розділі визначено основні напрямки трансформації системи 

підтримки експортерів – суб’єктів МСБ, визначено механізми активізації 
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кредитування, запропоновано шляхи реформування системи статистичної 

звітності та шляхи модернізації територіальної та галузевої структури 

підтримки експортерів. 

1. 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.  

2. З урахуванням регіональних особливостей та світового досвіду 

запропоновано оптимальну схему організації підтримки експортерів в Україні. 

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. 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 
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послуг. ЕКА має працювати на зовнішньому ринку та мати можливість 

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

3. З метою підвищення дієвості функціонування кредитного механізму 

підтримки експортерів суб’єктів МСБ запропоновано використовувати 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. 

4. В умовах недостатнього інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності суб’єктів МСБ, для забезпечення ефективного управління розвитком 

економіки на національному та з метою об’єктивного відображення результатів 

економічної діяльності, визначено необхідність реформувати систему збору та 

відображення статистичних даних. Було запропоновано наступні підходи для 

модернізації системи збору та обробки статистичних даних: дані державної 

служби статистики стосовно ЗЕД мають публікуватись у розрізі розмірів 

підприємства; наявна структура вивантаження даних має враховувати 

можливість сформувати власне групування показників; мають бути 

оптимізовані фінансові звіти суб’єктів господарювання в яких виділено 

надходження доходів в розрізі видів діяльності та надходження доходів від 

експорту у розрізі видів діяльності. 

5. З метою забезпечення оцінки рівня ефективності функціонування 

системи підтримки експортерів, зокрема суб’єктів МСБ, запропоновано 
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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 індексах щодо експортної діяльності) та 

дасть змогу оцінити ефективність системи підтримки експортерів на макро- та 

мікрорівні. 

6. Наявні диспропорції у рівні експортної діяльності регіонів України 

дозволяють виділити 4 основні групи регіонів для яких було сформовано 

таргетовані набори інструментів кредитної підтримки. 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.  
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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. 

7. На основі проведеного аналізу було виявлено ряд перспективних 

галузей, у яких доцільно буде стимулювати експорт. У сфері послуг – розвиток 

інформаційних технологій та туризм. Така підтримка надасть змогу отримати 

додатковий приріст більше 8 млрд. дол. експортних надходжень до 2025 р., а 

також додаткові переваги у вигляді зростання зайнятості та зростання 

економічних показників суміжних секторів економіки. У сфері товарного 

експорту – харчова промисловість з високою доданою вартістю (виробництво 

олії тощо); машинобудування (виробництво кабелів, турбін, потяго- і 

вагонобудування, виробництво комплектуючих для авто тощо); аерокосмічна та 

пов’язані з нею галузі (виробництво літаків, комплектуючих, обслуговування та 

ремонт літальних засобів тощо); а також галузі, що мають гарантований попит 

(Європейський союз встановлює перелік безмитних квот на певні види 

продукції з України). В цій частині деякі позиції експорту залишаються 

невичерпаними або з 0 показниками експорту (до таких галузей належить – 

виробництво та обробка молочної продукції, виробництво м’яса, вирощування 

часнику та грибів тощо). Забезпечення нарощування виробництв в цих галузях 

та стимулювання експорту дозволить забезпечити гарантоване зростання 

експорту. 

 

Основні положення та результати розділу опубліковані в наукових працях 

автора [68], [130], [142] , [143], [144]   
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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 

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 



183 

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, документарне 

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 

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 
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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 
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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.  

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 
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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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Додаток Б 

 

Рейтинг країн за рівнем фінансування МСБ (за субіндексом Індексу 

глобальної конкурентоспроможності) 

Rank Country Score 

 

Rank Country Score 

1 United States 5,1 

 

33 Denmark 4,1 

2 Germany 5,1 

 

34 Kuwait 4,1 

3 Finland 5,1 

 

35 Rwanda 4,1 

4 Singapore 5,1 

 

36 Saudi Arabia 4,1 

5 Malaysia 5,1 

 

37 Malta 4,1 

6 Taiwan, China 5,1 

 

38 Slovak Republic 4,1 

7 Hong Kong SAR 5,1 

 

39 Panama 4,1 

8 Switzerland 5,1 

 

40 Azerbaijan 4,1 

9 Qatar 5,1 

 

41 Chile 4,1 

10 New Zealand 5,1 

 

42 Guatemala 4,1 

11 Luxembourg 4,1 

 

43 Lebanon 4,1 

12 Sweden 4,1 

 

44 Kenya 4,1 

13 Norway 4,1 

 

45 Korea, Rep. 4,1 

14 Japan 4,1 

 

46 Philippines 4,1 

15 Israel 4,1 

 

47 Honduras 4,1 

16 India 4,1 

 

48 Montenegro 4,1 

17 Oman 4,1 

 

49 Hungary 4,1 

18 Australia 4,1 

 

50 Spain 4,1 

19 United Arab Emirates 4,1 

 

51 France 3,1 

20 Netherlands 4,1 

 

52 Uganda 3,1 

21 Canada 4,1 

 

53 Sri Lanka 3,1 

22 United Kingdom 4,1 

 

54 Nepal 3,1 

23 Indonesia 4,1 

 

55 Mauritius 3,1 

24 Thailand 4,1 

 

56 Morocco 3,1 

25 Czech Republic 4,1 

 

57 Bolivia 3,1 

26 Iceland 4,1 

 

58 Slovenia 3,1 

27 Belgium 4,1 

 

59 Poland 3,1 

28 Bahrain 4,1 

 

60 Tanzania 3,1 

29 Jordan 4,1 

 

61 Ghana 3,1 

30 Austria 4,1 

 

62 Pakistan 3,1 

31 China 4,1 

 

63 Dominican Republic 3,1 

32 Estonia 4,1 

 

64 Lao PDR 3,1 
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Rank Country Score 

 

Rank Country Score 

65 Tajikistan 3,1 

 

97 Cyprus 3,1 

66 Seychelles 3,1 

 

98 Algeria 3,1 

67 Albania 3,1 

 

99 Mali 3,1 

68 Guinea 3,1 

 

100 Trinidad and Tobago 3,1 

69 Georgia 3,1 

 

101 Latvia 3,1 

70 Cambodia 3,1 

 

102 Ecuador 3,1 

71 Brunei Darussalam 3,1 

 

103 Gambia, The 3,1 

72 South Africa 3,1 

 

104 Venezuela 3,1 

73 Paraguay 3,1 

 

105 Croatia 3,1 

74 Portugal 3,1 

 

106 Russian Federation 3,1 

75 Uruguay 3,1 

 

107 Nicaragua 3,1 

76 Ethiopia 3,1 

 

108 El Salvador 3,1 

77 Bulgaria 3,1 

 

109 Liberia 3,1 

78 Namibia 3,1 

 

110 Brazil 3,1 

79 Peru 3,1 

 

111 Moldova 3,1 

80 Ireland 3,1 

 

112 Romania 3,1 

81 Armenia 3,1 

 

113 Cape Verde 3,1 

82 Bangladesh 3,1 

 

114 Macedonia, FYR 3,1 

83 Jamaica 3,1 

 

115 Sierra Leone 3,1 

84 Colombia 3,1 

 

116 Cameroon 3,1 

85 Viet Nam 3,1 

 

117 Burkina Faso 3,1 

86 Turkey 3,1 

 

118 Ukraine 3,1 

87 Lithuania 3,1 

 

119 Zambia 3,1 

88 Botswana 3,1 

 

120 Eswatini 3,1 

89 Egypt 3,1 

 

121 Mozambique 3,1 

90 Tunisia 3,1 

 

122 Mongolia 3,1 

91 Kyrgyz Republic 3,1 

 

123 Italy 3,1 

92 Costa Rica 3,1 

 

124 Benin 3,1 

93 Kazakhstan 3,1 

 

125 Burundi 3,1 

94 Mexico 3,1 

 

126 
Bosnia and 

Herzegovina 
2,1 

95 Serbia 3,1 

 

127 Iran, Islamic Rep. 2,1 

96 Senegal 3,1 

 

128 Malawi 2,1 
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Rank Country Score 

129 Argentina 2,1 

130 Zimbabwe 2,1 

131 Lesotho 2,1 

132 Nigeria 2,1 

133 Yemen 2,1 

134 Chad 2,1 

135 
Congo, Democratic 

Rep. 
2,1 

136 Haiti 2,1 

137 Greece 2,1 

138 Mauritania 2,1 

139 Côte d'Ivoire 2,1 

140 Angola 2,1 
Джерело: складено автором на основі [133] 
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ДОДАТОК В 

Профайл конкурентоспроможності МСБ України 

 

Джерело: складено автором на основі [133] 
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ДОДАТОК Г 

 

Показники експортного потенціалу та рівень його реалізації у розрізі країн 

 

 

Джерело: складено автором на основі [141] 
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ДОДАТОК Д 

 

Показники експортного потенціалу та рівень його реалізації / 

у розрізі товарних груп 

 

 

Джерело: складено автором на основі [141] 
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ДОДАТОК Е 

Рейтинг країн за рівнем ведення бізнесу 
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R
e
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New Zealand 1 1 6 45 1 1 2 10 60 21 31 

Singapore 2 3 8 16 21 32 7 8 45 1 27 

Denmark 3 42 4 21 11 44 38 9 1 14 6 

Hong Kong SAR, China 4 5 1 3 53 32 11 1 27 30 44 

Korea, Rep. 5 11 10 2 40 60 23 24 33 2 11 

Georgia 6 2 27 39 4 12 2 16 43 8 60 

Norway 7 22 22 19 13 85 15 30 22 3 5 

United States 8 53 26 54 38 3 50 37 36 16 3 

United Kingdom 9 19 17 7 42 32 15 23 30 32 14 

Macedonia, FYR 10 47 13 57 46 12 7 31 29 37 30 

United Arab Emirates 11 25 5 1 7 44 15 2 98 9 75 

Sweden 12 18 25 9 10 85 33 27 18 38 17 

Taiwan, China 13 20 2 8 19 99 15 29 58 11 23 

Lithuania 14 31 7 26 3 44 38 18 19 7 85 

Malaysia 15 122 3 4 29 32 2 72 48 33 41 

Estonia 16 15 14 46 6 44 83 14 17 13 47 

Finland 17 43 34 25 28 60 72 11 34 46 2 

Australia 18 7 9 52 50 8 64 26 103 5 20 

Latvia 19 24 56 53 25 12 51 13 26 20 54 

Mauritius 20 21 15 34 35 60 15 6 69 27 35 

Iceland 21 59 71 13 15 73 30 33 53 31 12 

Canada 22 3 63 121 34 12 11 19 50 96 13 

Ireland 23 10 28 43 64 44 15 4 52 102 18 

Germany 24 114 24 5 78 44 72 43 40 26 4 

Azerbaijan 25 9 61 74 17 22 2 28 84 40 45 

Austria 26 118 42 28 32 85 33 40 1 10 21 

Thailand 27 39 67 6 66 44 15 59 59 35 24 

Kazakhstan 28 36 35 76 18 60 1 56 102 4 37 

Rwanda 29 51 106 68 2 3 14 35 88 78 58 

Spain 30 86 78 48 58 73 30 34 1 23 19 

Russian Federation 31 32 48 12 12 22 57 53 99 18 55 

France 32 30 19 14 96 99 38 55 1 12 28 

Poland 33 121 40 58 41 32 57 69 1 53 25 

Portugal 34 57 60 32 36 112 64 39 1 35 16 
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Czech Republic 35 115 156 10 33 44 72 45 1 99 15 

Netherlands 36 22 84 56 31 112 72 21 1 74 7 

Belarus 37 29 46 20 5 85 51 99 25 29 72 

Switzerland 38 77 69 11 16 73 110 20 39 55 46 

Japan 39 93 44 22 48 85 64 97 56 52 1 

Slovenia 40 38 120 23 56 112 30 41 1 110 9 

Armenia 41 8 98 17 14 44 51 82 46 24 95 

Slovak Republic 42 127 143 47 9 44 95 48 1 47 42 

Turkey 43 78 59 60 39 32 26 80 42 19 109 

Kosovo 44 13 100 113 37 12 95 44 51 50 50 

Belgium 45 33 38 112 143 60 57 60 1 54 8 

China 46 28 121 14 27 73 64 114 65 6 61 

Moldova 47 14 172 81 22 44 33 35 35 69 68 

Serbia 48 40 11 104 55 60 83 79 23 65 49 

Israel 49 45 41 78 89 60 23 90 64 90 29 

Montenegro 50 90 75 134 76 12 57 68 47 44 43 

Italy 51 67 104 37 23 112 72 118 1 111 22 

Romania 52 111 146 154 44 22 64 49 1 17 52 

Hungary 53 82 110 122 30 32 110 86 1 22 65 

Mexico 54 94 93 99 103 8 72 116 66 43 32 

Brunei Darussalam 55 16 55 31 142 1 48 84 149 67 64 

Chile 56 72 33 36 61 85 64 76 71 49 51 

Cyprus 57 52 126 70 94 73 38 47 49 138 26 

Croatia 58 123 159 61 51 85 38 89 1 25 59 

Bulgaria 59 99 37 147 67 60 33 92 21 42 56 

Morocco 60 34 18 59 68 112 64 25 62 68 71 

Kenya 61 126 128 75 122 8 11 91 112 88 57 

Bahrain 62 66 57 82 26 112 38 5 77 128 93 

Albania 63 50 151 140 98 44 26 122 24 98 39 

Puerto Rico (U.S.) 64 53 141 88 159 3 110 162 67 63 10 

Colombia 65 100 89 80 59 3 15 146 133 177 40 

Luxembourg 66 73 12 41 92 175 122 22 1 15 90 

Costa Rica 67 142 74 38 47 12 122 57 73 121 134 

Peru 68 125 54 67 45 32 51 120 110 70 88 

Vietnam 69 104 21 27 60 32 89 131 100 62 133 

Kyrgyz Republic 70 35 29 164 8 32 38 150 70 131 82 

Ukraine 71 56 30 135 63 32 72 54 78 57 145 

Greece 72 44 39 79 153 99 51 65 31 132 62 

Indonesia 73 134 112 33 100 44 51 112 116 146 36 

Mongolia 74 87 23 148 49 22 33 61 117 66 152 

Jamaica 75 6 76 115 131 12 89 123 134 127 33 

Uzbekistan 76 12 134 35 71 60 64 64 165 41 91 

India 77 137 52 24 166 22 7 121 80 163 108 

Oman 78 37 66 66 52 134 125 12 72 73 100 

Panama 79 48 108 30 81 22 99 174 57 147 113 

Tunisia 80 63 77 51 87 99 83 133 101 80 67 

Bhutan 81 91 88 73 54 85 125 15 28 28 168 

South Africa 82 134 96 109 106 73 23 46 143 115 66 
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Qatar 83 84 20 69 20 124 178 2 97 122 120 

Malta 84 103 45 77 151 134 57 71 41 39 121 

El Salvador 85 147 173 97 73 22 161 62 44 109 89 

Botswana 86 157 31 133 80 85 83 51 55 134 81 

Zambia 87 102 70 128 150 3 110 17 153 130 99 

San Marino 88 113 72 18 101 144 177 42 20 82 105 

Bosnia and Herzegovina 89 183 167 130 99 60 72 139 37 75 37 

Samoa 90 41 90 65 65 112 83 74 151 86 140 

Tonga 91 58 16 90 163 44 140 100 94 94 137 

Saudi Arabia 92 141 36 64 24 112 7 78 158 59 168 

St. Lucia 93 70 32 49 104 161 99 73 90 75 130 

Vanuatu 94 132 147 107 79 32 110 58 147 136 98 

Uruguay 95 65 155 55 115 73 132 101 152 100 70 

Seychelles 96 145 118 118 62 134 110 31 95 129 73 

Kuwait 97 133 131 95 69 134 72 7 159 77 115 

Guatemala 98 89 122 44 86 22 174 102 83 176 156 

Djibouti 99 96 101 119 110 161 2 108 145 140 48 

Sri Lanka 100 83 65 84 140 124 38 141 93 164 92 

Fiji 101 161 102 93 57 161 99 98 79 97 96 

Dominican Republic 102 117 80 116 77 112 83 148 63 149 124 

Dominica 103 69 82 50 168 144 99 75 89 83 134 

Jordan 104 106 139 62 72 134 125 95 74 108 150 

Trinidad and Tobago 105 76 125 41 158 60 57 166 130 174 77 

Lesotho 106 119 171 157 108 85 110 108 38 95 126 

Namibia 107 172 83 71 174 73 99 81 136 58 125 

Papua New Guinea 108 143 124 72 121 44 89 111 140 173 142 

Brazil 109 140 175 40 137 99 48 184 106 48 77 

Nepal 110 107 148 137 88 99 72 158 82 154 83 

Malawi 111 153 136 169 83 8 110 134 126 145 141 

Antigua and Barbuda 112 131 97 63 120 161 99 144 108 34 132 

Paraguay 113 151 79 101 74 124 140 127 127 91 103 

Ghana 114 108 115 86 123 73 99 115 156 116 160 

Solomon Islands 115 98 53 92 154 99 110 38 160 156 144 

West Bank and Gaza 116 171 157 85 84 22 161 107 54 123 168 

Eswatini 117 159 107 163 107 85 140 63 32 172 119 

Bahamas, The 118 105 91 87 169 144 132 50 161 84 69 

Argentina 119 128 174 103 119 85 57 169 125 107 104 

Egypt, Arab Rep. 120 109 68 96 125 60 72 159 171 160 101 

Honduras 121 154 116 153 95 12 140 164 123 152 143 

Côte d'Ivoire 122 26 142 143 112 44 149 175 162 106 80 

Ecuador 123 168 113 94 75 112 125 143 109 79 158 

Philippines 124 166 94 29 116 184 132 94 104 151 63 

Belize 125 162 119 91 135 172 132 52 111 133 87 

Tajikistan 126 60 135 173 91 124 38 136 148 61 146 

Uganda 127 164 145 175 126 73 110 87 119 71 112 

Iran, Islamic Rep. 128 173 86 108 90 99 173 149 121 89 131 

Barbados 129 101 154 114 129 144 168 93 132 170 34 

St. Vincent and the 
Grenadines 130 88 49 98 171 161 99 103 81 56 168 
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Cabo Verde 131 116 43 155 70 134 165 77 114 45 168 

Nicaragua 132 144 177 110 155 99 168 160 85 87 106 

Palau 133 129 95 149 43 99 180 106 137 126 166 

Guyana 134 97 164 165 117 85 99 119 146 93 162 

Mozambique 135 174 64 100 133 161 140 125 91 167 84 

Pakistan 136 130 166 167 161 112 26 173 142 156 53 

Togo 137 74 133 105 127 144 149 172 129 137 86 

Cambodia 138 185 179 141 124 22 110 137 115 182 79 

Maldives 139 71 62 145 175 134 132 117 155 125 139 

St. Kitts and Nevis 140 95 47 102 185 161 122 124 68 51 168 

Senegal 141 64 140 127 118 144 140 171 139 142 94 

Lebanon 142 146 170 124 105 124 140 113 150 135 151 

Niger 143 27 158 162 111 144 149 161 124 119 114 

Tanzania 144 163 150 83 146 60 131 167 183 64 117 

Mali 145 110 109 159 141 144 149 165 92 159 97 

Nigeria 146 120 149 171 184 12 38 157 182 92 149 

Grenada 147 85 130 89 146 144 132 142 135 80 168 

Mauritania 148 46 92 151 102 144 110 178 141 72 168 

Gambia, The 149 169 123 160 132 134 165 169 113 117 128 

Marshall Islands 150 75 73 132 187 99 180 70 75 103 167 

Burkina Faso 151 79 58 181 145 144 149 153 120 165 107 

Guinea 152 111 50 146 138 144 149 181 167 118 116 

Benin 153 61 51 176 130 144 149 176 107 171 110 

Lao PDR 154 180 99 156 85 73 174 155 76 162 168 

Zimbabwe 155 176 176 166 109 85 95 145 157 168 159 

Bolivia 156 178 160 111 148 134 149 186 96 113 102 

Algeria 157 150 129 106 165 178 168 156 173 112 76 

Kiribati 158 149 117 170 149 172 125 96 131 120 168 

Ethiopia 159 167 168 131 144 175 178 130 154 60 148 

Micronesia, Fed. Sts. 160 170 137 117 187 99 185 110 61 184 123 

Madagascar 161 81 183 185 162 124 99 132 138 150 136 

Sudan 162 156 105 120 93 161 168 163 185 144 118 

Sierra Leone 163 55 182 178 167 161 89 88 166 105 161 

Comoros 164 164 85 139 114 124 149 168 118 179 168 

Suriname 165 182 114 138 160 178 168 105 87 187 138 

Cameroon 166 92 132 129 176 73 140 182 186 166 127 

Afghanistan 167 49 184 168 186 99 26 177 177 181 74 

Burundi 168 17 162 183 97 178 132 138 169 158 147 

Gabon 169 124 144 161 178 124 161 183 170 180 129 

São Tomé and Príncipe 170 148 111 125 173 161 188 135 122 185 168 

Iraq 171 155 103 126 113 186 125 129 181 143 168 

Myanmar 171 152 81 144 136 178 185 126 168 188 164 

Angola 173 139 87 152 170 184 89 104 174 186 168 

Liberia 174 80 185 172 182 112 180 67 179 175 111 

Guinea-Bissau 175 158 178 180 128 144 140 154 144 169 168 

Bangladesh 176 138 138 179 183 161 89 151 176 189 153 

Equatorial Guinea 177 184 163 150 164 124 149 179 175 101 168 

Timor-Leste 178 68 161 123 187 172 99 140 104 190 168 
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Syrian Arab Republic 179 136 186 158 157 175 95 85 178 161 163 

Congo, Rep. 180 179 127 182 177 134 149 185 184 155 122 

Chad 181 186 153 177 134 144 161 188 172 153 154 

Haiti 182 189 180 142 181 178 188 147 86 124 168 

Central African Republic 183 181 181 184 172 144 149 187 163 183 154 

Congo, Dem. Rep. 184 62 165 174 156 144 165 180 188 178 168 

South Sudan 185 177 169 187 179 178 180 66 180 85 168 

Libya 186 160 186 136 187 186 185 128 128 141 168 

Yemen, Rep. 187 175 186 187 81 186 132 83 189 139 157 

Venezuela, RB 188 190 152 186 138 124 180 189 187 148 165 

Eritrea 189 187 186 187 180 186 174 152 189 103 168 

Somalia 190 188 186 187 152 186 190 190 164 114 168 

Джерело: складено автором на основі [145] 
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ДОДАТОК Є 

Питома вага суб’єктів середнього та малого підприємництва 

у загальних показниках по суб'єктах господарювання 

 
(відсотків) 

 Роки 
Кількість суб'єктів 
господарювання 

Обсяг реалізованої 
продукції 

(товарів, послуг) 

Кількість зайнятих 
працівників 

Додана вартість  
за витратами 
виробництва2 

Україна 2012 99,96 60,5 75,1 52,5 
 2013 99,96 60,4 75,5 59,9 
 2014 99,97 60,9 78,2 59,0 
 2015 99,98 63,0 79,1 58,1 
 2016 99,98 64,8 80,8 62,3 
      
Болгарія 2012 99,8 68,4 75,5 62,3 
 2013 99,8 68,4 75,2 64,8 
 2014 99,8 69,5 74,6 65,2 
 2015 99,8 69,9 74,8 64,5 
 2016 99,8 70,2 74,8 63,3 
      
Естонія 2012 99,7 77,6 78,1 74,9 
 2013 99,7 77,4 78,0 74,9 
 2014 99,7 77,8 78,0 74,8 
 2015 99,7 77,5 78,2 75,6 
 2016 99,8 78,0 78,6 76,4 
      
Німеччина 2012 99,5 48,2 62,5 53,3 
 2013 99,5 47,2 62,3 53,6 
 2014 99,5 47,1 63,1 54,2 
 2015 99,5 47,5 62,9 54,3 
 2016 … … … … 
      
Латвія 2012 99,8 77,4 78,8 69,2 
 2013 99,8 78,1 78,0 70,2 
 2014 99,8 77,6 79,2 70,6 
 2015 99,8 77,8 79,4 70,0 
 2016 99,8 77,5 79,1 69,2 
      
Литва 2012 99,8 65,1 76,2 68,5 
 2013 99,8 65,1 76,0 69,0 
 2014 99,8 66,6 75,5 69,4 
 2015 99,8 68,5 75,9 68,3 
 2016 99,8 68,7 75,6 68,0 
      
Польща 2012 99,8 55,4 68,9 50,1 
 2013 99,8 55,8 68,7 51,6 
 2014 99,8 55,9 68,4 52,3 
 2015 99,8 56,0 68,3 51,1 
 2016 99,8 56,0 68,2 51,3 
      
Словаччина 2012 99,9 54,7 69,7 60,5 
 2013 99,9 54,6 69,9 58,7 
 2014 99,9 54,8 71,3 54,6 
 2015 99,9 56,7 71,8 53,1 
 2016 99,9 57,7 71,7 55,2 
      
Чехія 2012 99,9 56,8 69,8 56,0 
 2013 99,9 58,4 69,2 55,1 
 2014 99,9 57,7 68,6 55,0 
 2015 99,8 56,9 67,6 55,1 
 2016 99,8 56,2 67,3 55,2 

Джерело: складено автором на основі [34] 
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ДОДАТОК Ж 

Динаміка показників валового регіонального продукту 

(у фактичних цінах; млн. грн) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 
1459096 1522657 1586915 1988544 2385367 

Автономна  

Республіка Крим 44536 46393 … … … 

області      

Вінницька 33024 36191 43990 59871 74411 

Волинська 20005 20622 24195 31688 35744 

Дніпропетровська 147970 152905 176540 215206 244478 

Донецька 170775 164926 119983 115012 137500 

Житомирська 24849 25676 29815 38425 47919 

Закарпатська 21404 21400 24120 28952 32390 

Запорізька 54828 54352 65968 89061 104323 

Івано-Франківська 32286 33196 37643 45854 51404 

Київська 69663 68931 79561 104030 128638 

Кіровоградська 22056 25313 28758 38447 46021 

Луганська 58767 55108 31393 23849 31356 

Львівська 61962 63329 72923 94690 114842 

Миколаївська 29205 32030 35408 48195 57815 

Одеська 64743 69760 74934 99761 119800 

Полтавська 56580 58464 69831 95867 116272 

Рівненська 21795 22004 28724 35252 39469 

Сумська 24933 26765 30397 41567 46287 

Тернопільська 17957 18085 21676 26656 31072 

Харківська 82223 85315 96596 124843 154871 

Херсонська 19357 20767 23250 32215 38743 

Хмельницька 26237 26426 32162 41088 48859 

Черкаська 31265 33087 38466 50843 59412 

Чернівецька 13166 13757 15049 18506 21239 

Чернігівська 23934 24237 28156 36966 43362 

міста      

Київ 275685 312552 357377 451700 559140 

Севастополь 9891 11066 … … … 

Джерело: складено автором на основі [34] 
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ДОДАТОК З 

Загальні обсяги експорту товарів 

(млн.дол. США) 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Україна1 51405,2 63320,7 53901,7 38127,1 36361,7 43264,7 

Автономна  

Республіка Крим 563,3 914,9  … … … … 

області       

Вінницька 566,3 679,3  742,2  846,9 983,0 1217,7 

Волинська 434,8 628,8  685,4  631,7 611,9 689,3 

Дніпропетровська 8010,4 9794,9  8763,9  6399,0 5864,8 7052,8 

Донецька 13124,9 12408,6  8403,0  3695,3 3430,8 4432,6 

Житомирська 394,0 606,1  664,3  441,3 484,7 589,7 

Закарпатська 1156,6 1300,0  1382,8  1094,4 1211,9 1446,4 

Запорізька 3200,3 3678,5  3730,2  2931,0 2292,8 2980,9 

Івано-Франківська 507,6 471,7  487,8  373,0 573,7 665,4 

Київська 1301,9 1973,7  1852,3  1690,4 1705,1 1748,4 

Кіровоградська 336,8 857,2  820,7  406,6 427,4 415,6 

Луганська 3324,3 3543,6  1902,6  257,8 435,7 233,9 

Львівська 974,3 1290,9  1305,1  1206,3 1275,6 1585,2 

Миколаївська 1597,1 2174,1  1837,5  1603,1 1666,4 1900,6 

Одеська 1684,4 1628,4  1780,1  1727,5 1520,5 1813,9 

Полтавська 2219,7 2654,6  2124,5  1481,1 1436,0 1864,5 

Рівненська 396,5 482,6  473,3  378,3 318,3 383,3 

Сумська 746,5 924,6  738,5  606,6 542,2 672,7 

Тернопільська 131,4 365,1  359,0  291,0 294,3 380,2 

Харківська 1433,1 1987,3  1821,1  1311,6 1027,8 1191,5 

Херсонська 348,0 369,1  359,9  238,4 246,6 289,2 

Хмельницька 291,4 489,0  506,3  401,6 318,7 467,6 

Черкаська 672,7 770,7  624,2  434,2 474,3 617,8 

Чернівецька 104,0 125,3  129,2  108,3 119,3 149,8 

Чернігівська 324,8 555,1  700,0  551,6 432,8 625,1 

міста       

Київ 7104,9 12336,8  11469,6  8742,9 8568,8 9738,3 

Севастополь 97,6 99,8  … … … … 

Джерело: складено автором на основі [34] 

 

 

 

 


