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Однією з причин повільного розвитку малих підприємств в Україні в 

сучасних умовах є недостатність фінансових ресурсів, основна частина 
яких формується із власних джерел господарюючих суб’єктів. Бюджетна 
підтримка розвитку малих підприємств практично відсутня. Для більшості 
вітчизняних малих підприємств основним джерелом фінансування 
виробництва є їхні власні кошти. Особливо це стосується первісного 
капіталу малих підприємств. 

Для більш ефективної роботи малого підприємства, особливо на 
початковому етапі його функціонування, можна залучати партнерів, які 
можуть стати засновниками, зробивши свій грошовий вклад, надавши 
обладнання та приміщення при створенні підприємства. 

В процесі розвитку малого підприємства з’явиться можливість 
використовувати такі власні джерела, як частина прибутку, амортизаційні 
відрахування, або кошти від продажу активів. 

Чистий прибуток, що залишається після розрахунків з державою, 
податковими і банківськими установами, сплати дивідендів є одним з 
основних власних джерел фінансування підприємств малого бізнесу. Цей 
прибуток при його розподілі вирішує два завдання: 

1) стимулювання підприємницької діяльності; 
2) джерело розширеного відтворення. 
Більшість малих підприємств на Україні відповідно до офіційної 

статистики працюють з невеликими прибутками, а то і взагалі зі збитками, 
про що свідчить проведене нами дослідження в наступних розділах цього 
дослідження. За таких умов, основним джерелом фінансового забезпечення 
розвитку стають амортизаційні відрахування. 

Внутрішніх джерел фінансування, як вже зазначалося, для 
подальшого розвитку підприємств малого бізнесу недостатньо. Українські 
малі підприємства здійснюють капітальний розвиток переважно за рахунок 
самофінансування, що відтягає значні фінансові ресурси з обороту за 
наявності вільного позикового капіталу на кредитному ринку, де 
комерційні банки відіграють головну роль в обсязі фінансових послуг, що 
надаються малому бізнесу. 

Для комерційних банків – малі підприємства найчастіше нецікаві як 
позичальники (позначаються нестабільні темпи росту малих фірм, 
відсутність кредитної історії в перші 2–3 року діяльності, обмеженість 
ліквідного дорогого майна, здатного послужити заставним забезпеченням). 
Тому більшість банків, що ведуть кредитування, пропонують кредити для 
малих підприємств у рамках яких-небудь соціально орієнтованих програм 
з метою розміщення власного чистого прибутку, заробленого на інших, 



високорентабельних операціях. 
У розвитку малого бізнесу важливу роль відіграє венчурне 

фінансування, яке передбачає надання кредиту за певну частку 
майбутнього приросту капіталу. Тому венчурний капітал вважається 
альтернативою класичному кредитуванню малих і середніх підприємств. 

Отже, в сучасних умовах вирішення проблеми фінансового 
забезпечення діяльності малого бізнесу є запорукою успішного їх розвитку. 
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