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Анотація. У статті досліджено сучасний
стан розвитку ринку мікрокредитування і як
традиційних підприємств, так і соціальних
підприємств. Визначено основні проблеми
мікрокредитування соціальних підприємств в
Україні та запропоновано шляхи їх вирішення.

Аннотация. В статье исследовано современное состояние развития рынка микрокредитования и как традиционных предприятий,
так и социальных предприятий. Определены основные проблемы микрокредитования социальных предприятий в Украине и предложены пути
их решения.
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Постановка проблеми. Насьогодні однією з
перешкод на шляху створення та розвитку соціальних підприємств в Україні є обмеженість
їх джерел фінансування, що зумовлено нестабільною соціальною, політичною, економічною
ситуацією в державі, не достатньою розвиненістю банківського сектора, тимчасовою діяльність
міжнародних організацій у сфері фінансування
соціальних підприємств тощо. Саме тому важливим питання є впровадження нових чи вдосконалення існуючих механізмів фінансування
соціальних підприємств, а саме розвиток мікрофінансових організацій, які будуть надавати мікрокредити для соціальних підприємств.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання мікрокредитування досліджували і як
вітчизняні, так і закордонні науковців, а саме
розглядалися наступні питання:
- сутність мікрокредитування та його значення для розвитку соціально-економічної сфери [1,
2, 3];
- тенденції та основні проблеми розвитку мікрокредитування в Україні та світі [2, 3, 4, 5, 6];
- аналіз особливостей та проблем програм
мікрокредитування малого бізнесу в Україні [6];
дослідження
закордонного
досвіду
мікрокредитування [7, 5];
- напрямки вдосконалення мікро
кре
ди
тування в Україні [5];
- роль держави у розвитку мікрокредитування
[5, 8] тощо.
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Разом з тим питання мікрофінансування/
мікрокредитування у контексті соціального
підприємництва залишається досить не вивченим, особливо серед вітчизняних дослідників.
Значна частина зарубіжних дослідників згадують
про мікрокредитування/мікрофінансування у
контексті аналізу або форм соціального підприємництва, або джерел фінансування соціальних
підприємств, при чому в останньому у більшості
випадків наводяться приклади організацій, що
надають такі кредити чи тих соціальних підприємств, що їх отримали [9, 10].
Виходячи з вище зазначеного, метою статті є
дослідження сучасних тенденцій мікрокредитування і як традиційних, так і соціальних підприємств та розробка на цій основі пропозицій щодо
вдосконалення механізму мікрокредитування
соціальних підприємств в Україні.
Обгрунтування отриманих наукових результатів. Мікрокредитування – один із елементів мікрофінансування, який передбачає надання
банком чи іншою організацією не великої суми у
борг.
Взагалі основна ідея мікрофінансування корелює з ідеєю соціального підприємництва і полягає в подолання бідності, забезпечені економічної стійкості соціально незахищених верств
населення та підтримки їхньої інтеграції на ринок праці за рахунок розвитку малих підприємств [11, 12].

МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

За оцінками міжнародних експертів у 2012
році ринок мікрофінансування становив 65
млрд.дол. та обслуговував близько 90 млн. позичальників[13]. Основними передумовами для
розвитку даного ринку стало те, що уряди багатьох країн активно підтримували та сприяли
такій ініціативі [14]. Окрім цього важливу роль
відіграють недержавні організації, які займаються мікрофінансуванням [15]. Також значний
вплив мають мікрофінансові інститути, що діють на міжнародному ринку, наприклад: BRAC,
Grameen Bank, SKS Microfinance, Compartamos
Banco, Vietnam Bank for Social Policies та ін.
Колектив авторів на чолі з З. С. Варналій [5]
виокремлюють такі основні особливості мікрокредитування закордоном: сума одержуваного в
перший раз кредиту не перевищує 50 % внутрішнього валового продукту, що доводиться на душу
населення; однією з форм забезпечення кредиту
є порука групи позичальників (ваучинг); основними гравцями на ринку мікрокредитування є
інститути мікрокредитування, які можуть бути
представлені ощадними та універсальними банками, кредитними союзами, громадськими організаціями тощо; кредити можуть видаватися на
основі інформації про клієнта, що була отримана
при особистих контактах; мікрокредитування є
трудомісткою операцією; процентні ставки вищі
ніж при звичайному кредитуванні (20–40 %).
Окрім цього варто зазначити, що розмір мікрокредиту закордоном може коливатися від
кількох сотень доларів до 50 тис. дол. [16, 17], а
це в свою чергу залежить від цільового спрямування отриманих коштів, фінансового стану позичальника, вартості заставного майна тощо.
Закордонна практика свідчить, що мікрофінансуванням можуть займатися різні організації,
так у своєму дослідженні [18] Ken Stratford зазначає, що мікрофінансові інститути можна умовно
поділити на три групи:
- некомерційні мікрофінансові організації
(Grameen);
- державні установи (USAID та DFID);
- комерційні мікрофінансові спонсори
(Unitus).
А це в свою чергу свідчить про розвиненість
ринку макрофінансових послуг та зацікавленість
у даній діяльності і як з боку бізнесу та держави,
так і з боку представників «третього сектору»,
тобто і самих соціальних підприємців.
Щодо України, то передумови для розвитку
мікрокредитування в нашій державі заклали Закон України «Про Національну програму сприян-

ня розвитку малого підприємництва в Україні» та
ряд спеціальних програм мікрокредитування по
лінії ЄБРР та Німецько-українського фонду [7].
Основними гравцями на ринку мікрокредитування на сьогоднішній день є кредитні спілки
(станом на 1 січня 2014 року в Україні їх зареєстровано 624 [19]) та банки [4, 7], що надають
мікрокредити здебільшого на виробництво, переробку і збут виробленої продукції, придбання
техніки, обладнання, новітніх технологій, будівництва і реконструкцій виробничих приміщень
тощо. Державну підтримку у вигляді мікрокредитів вітчизняні підприємства можуть отримати
від Українського фонду підтримки підприємництва.
Окрім цього діяльність у сфері мікрокредитування здійснють і як некомерційні організацій, так і соціальні підприємства. Так в структурі громадської організації «Сокальська Агенція
регіонального розвитку» (Центр Розвитку Соціального Підприємництва, що є структурним
підрозділом даної організації, сприяє розвитку
та популяризація соціального підприємництва,
створенню нових і підтримці діючих соціальних підприємств на Львівщині) створено Фонд
підтримки підприємництва Сокальської Агенції
регіонального розвитку, Агенція місцевого економічного розвитку (АМЕР) м. Бурштина має
програму з розвитку бізнесу – Фонд мікрокредитування; при Вознесенській міській громадській
організації «Агентство економічного розвитку»
(соціальне підприємство) створено Револьверний фонд, який надає короткострокові позички
ОСББ та ЖБК міста під 5 % річних.
На відміну від закордонної практики мікрокредитування, в нашій державі в основному мікрокредити отримують юридичні особи під заставу майна, окрім цього в нас не задіяна така
форма забезпечення як ваучинг та в основному
такі кредити надаються для існуючих підприємств, а, отже, старт апи не можуть розраховувати на такий вид фінансування [5].
Варто зазначити, що мікрофінансування/мікрокредитування є досить важливим джерелом
фінансування соціальних підприємств [9]. Окрім
цього мікрофінансові інститути відносять до соціальних підприємств [10] (наприклад, Грамін
банк вважається першим соціальним підприємством у даному напрямку), а саме до орієнтованих на місію соціальних підприємств [20] або до
компромісних соціальних підприємств [21].
Значна частина соціальних підприємств, що
функціонують у формі кооперативів, об’єднань,
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мережі членів, асоціацій надають мікрокредити і
як соціальним підприємствам, так і традиційним
підприємствам [22].
Щодо державної підтримки соціальних підприємств у сфері мікрокредитування, то на
Львівщині планувалося створення Фонду підтримки соціального підприємництва в рамках
Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Львівській області на
2013–2015 рр. [23], який і мав би надавати мікрокредити для соціальних підприємств.
Окрім цього Уряд планує у 2015-2016 роках
розгорнути програму мікрокредитування підприємств в агропромислову комплексі, а це є
можливістю для соціальних підприємств, що
здійснюють свою діяльність у даній сфері [24].
Незважаючи на широкий спектр інститутів
мікрофінансування, сьогодні вітчизняний ринок
мікрокредитування не досить розвинений [4, 25],
саме тому існує потреба у розробці механізмів
його активізації. Беручи до уваги дослідження
науковців на чолі з З. С. Варналій [5] та О. Московскою [26], одним із шляхів розвитку мікрокредитування соціальних підприємств може
стати створення соціальних підприємств у формі кредитних кооперативів чи кредитних спілок,
тому що кредитні кооперативи/спілки та соціальні підприємства за своєю суттю мають спільні
ознаки: орієнтація на соціально вразливі верстви
населення, взаємопідтримка членів організації,
демократичний стиль управління, прозорість
прийняття управлінських рішень, соціальна та
локальна направленість діяльності.
Саме тому, з метою активізації ринку мікрофінансування й відповідно діяльності кредитних
спілок, доцільне прийнятя нормативно – правових актів щодо закріплення понять: мікрокредитування/мікрофінансування(за прикладом Росії,
де ще у 2010 році був прийнятий Закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»). Доповненням до вище зазначеного можуть стати рекомендації для кредитних
спілок щодо здійснення свої діяльності в межах
Європейського кодексу етичного надання мікрокредитів (EU Code of Good Conduct for microcredit provision [27, c. 50])
Оскільки часто малі підприємства, в тому
числі і СП не можуть отримати мікрокредити
через відсутність заставного майна, то для вирішення даної проблеми варто створити систему
гарантій для малого бізнесу за прикладом Росії, де
гарантії може надавати банк або організація, заснована суб’єктом Російської Федерації, зазвичай
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таку діяльність здійснюють заставні регіональні
фонди за умови, що позичальник-підприємець
надає як мінімум половину заставного забезпечення, а держава компенсує вартість наданого
поручительства у розмірі 90 відсотків [28]. Також
з метою формування державного фонду гарантування можна здійснювати випуск облігацій за
прикладом США, що дасть змогу акумулювати
кошти і як юридичних, так і фізичних осіб та надавати мікрокредити тим підприємствам, що немають достатнього забезпечення [29].
Водночас питання гарантування стосується
не лише надання мікрокредитів, але й гарантування повернення вкладів. Для вирішення цього
завдання варто створити державний орган, який
буде займатися підтримкою ліквідності кредитних спілок, а також приєднати кредитні спілки
до існуючого банківського фонду гарантування
вкладів.
Окрім цього разом з мікрокредитом було
б доцільним, особливо для стартапів і як
традиційних підприємств, так і особливо для
СП, враховуючи, що в основному в Україні
їх створюють представники громадських та/
або благодійних організацій, які здебільшого
орієнтовані на освоєння коштів, а не на їх
мультиплікацію, здійснювати навчання чи проводити тренінги [30, 31], консультації для
підприємців з метою більш ефективного використання та погашення позикових коштів.
Державна підтримка кредитних спілок може
мати наступні варіанти: фінансування таких
організацій в рамках державних програм розвитку малого підприємництва, надання податкових преференцій чи неприбуткового статусу
для соціальних підприємств у формі кредитних
спілок.
Важливим кроком у напрямку захисту кредитних спілок може стати зобов’язання надання
кредитними спілками кредитних історій своїх
клієнтів в єдине бюро кредитних історій.
Разом з тим, доречним був б розвиток системи кредитної кооперації, а саме створення трьохрівневої системи [32]. Окрім цього у значній
кількості країн закордоном державна політика
у напрямку розвитку кредитних кооперативів
спрямована на перетворення їх у подальшому на
суспільні банки, які здебільшо фінансують місцеві мікропідприємства. Тому варто звернути увагу
на досвід Великобританії, де надаються податкові пільги тим організаціям, що інвестують гроші
у фінансові організації громадського розвитку, які
в свою чергу надають мікрокредити [27].

МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

Також важливим аспектом у розвитку мікрокредитування є створення системи моніторингу
так контролю за діяльність організацій, що надають мікрокредити (наприклад, впровадження
рейтингування таких організацій [33]).
Висновки. На сьогоднішній день соціальне
підприємництво є досить інноваційним та дієвим механізмом вирішення ряду соціальних та
економічних проблем, разом з тим брак фінансування, особливо для нових таких підприємств
чи стартапів соціальних підприємств потребує
впровадження і розвитку дієвих фінансових інструментів до яких можна віднести мікрокредитування. Закордонний досвід засвідчив, що соціальне підприємництво та мікрокредитування є
взаємодоповнюючими поняттями, оскільки соціальні підприємства можуль не лише отримувати
мікрокредити, а й виступати у ролі організацій,
які їх надають. Враховуючи низку переваг такого
симбіозу, запропоновано ряд заходів щодо вдо-

сконалення вітчизняної системи мікрокредитування, які можна згрупувати за наступними напрямками:
- створення і вдосконалення нормативноправової бази щодо мікрофінансування/мікрокредитування, кредитних спілок;
- вдосконалення існуючих державних механізмів розвитку та підтримки мікрокредитування;
- розвиток системи гарантування і як для
кредиторів, так і для учасників спілки;
- забезпечення захисту кредитних спілок;
- побудова багаторівневої системи кредитної
кооперації;
- сприянню розвитку і перетворення кредитних спілок у суспільні банки;
- надання навчально-інформаційних послуг
для позичальників мікрокредитів;
- здійснення моніторингу та контролю за діяльністю кредитних кооперативів.
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