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АНОТАЦІЯ 

 

 

Тема роботи: Державні цільові програми як засіб реалізації публічної 

політики 

Автор: Бургаз Олексій Анатолійович 

Метою даної магістерської кваліфікаційної роботи є дослідження 

державної цільової програми «Доступні кредити 5-7-9%» як бази реалізації 

політики розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. 

Для дослідження питання проведена розробка бізнес-плану відповідно 

Програмі кредитів для малого бізнесу. Було обрано актуальне для Одеського 

регіону питання розвитку напрямку будівництва маломірних плавзасобів у 

формі малого та середнього бізнесу. 

Після встановлення основних вихідних даних для розрахунку бізнес 

плану, було розраховано базові показники для розробки інвестиційного 

проекту. 

Розрахована точка беззбитковості та аналіз стійкості проекту. 

Магістерська кваліфікаційна робота складається з анотації, вступу, 4-х 

розділів, висновків та переліку посилань. Загальний обсяг роботи складає 89 

сторінок. 

Ключові слова: Державна цільова програма, програма «Доступні 

кредити 5-7-9%», публічна політика, політика розвитку малого та середнього 

бізнесу. 
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SUMMARY 

 

 

Work subject: State target programs as a means of implementing public 

policy 

Author: Burgaz Оleksiy 

The purpose of this master's qualification work is to study the state program 

«Аvailable credit 5-7-9%» as a basis for policy implementation of small and 

medium business in Ukraine. 

To study the issue, a business plan was developed in accordance with the 

Small Business Loan Program. The issue of small watercraft construction direction 

development in the form of small and medium business, which is relevant for the 

Odessa region, was chosen. 

After establishing the basic initial data for the calculation of the business 

plan, the basic indicators for the development of the investment project were 

calculated. 

Break-even point and project sustainability analysis are calculated. 

Master's qualification work consists of annotations, introduction, 4 chapters, 

conclusion and list of references. The total work amount is 89 pages. 

Keywords: State target program, program «Аvailable credit 5-7-9%», public 

policy, small and medium business development policy. 
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ВСТУП 

 

 

Під час здійснення регулювання економічних процесів з боку держави 

повинні застосовуватися найоптимальніші та найефективніші методи впливу 

на економіку, адже при цьому використовуються обмежені державні 

(бюджетні) ресурси, які за своєю сутністю є надбанням суспільства, 

продуктом праці нації. У розвинених європейських країнах значну долю 

інвестування у розвиток виробництва надають приватні інвестори і, зокрема, 

малі та середні підприємства. В Україні процес розвитку малих та середніх 

підприємств гальмується вже більше 20 років. Причиною цього є відсутність 

відповідних традицій, знищених у період СРСР, надмірна зарегульованість 

законодавства та хижацька політика контролюючих органів, які часто замість 

того щоб допомогти малому та середньому бізнесу піднятися з самого 

початку намагаються тягнути з підприємців гроші. 

Також підприємствам малого та середнього бізнесу трудно 

конкурувати на ринку запозичень інвестиційних коштів із крупними 

корпораціями, яки мають великі кошти у обороті, залогове майно, юридичну 

та бухгалтерську службу. У зв’язку з тим, що витрати, спрямовані на 

розвиток країни, мають значний обсяг і н наших умовах є низько 

привабливими для приватного сектора (оскільки вкладання капіталу в 

розвиток держави не завжди швидко приносить прибуток), то основне 

фінансове навантаження лягає на бюджетні ресурси, які державою 

адмініструють ся низько ефективно. Крім того ці фінансові потоки стають 

об’єктом посягань корупційних та олігархічних структур, що, в результаті 

веде до неефективного витрачання коштів. 

Тому постає проблема обрання найефективнішого методу здійснення 

державою витрат на розвиток, а також оцінки ефективності їх реалізації та 

досягнення цілей або результатів. Найоптимальнішим методом здійснення 

видатків, спрямованих на розвиток держави, її регіонів та окремих галузей 
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економіки, є впровадження державних цільових програм. Такі програми 

можуть реалізовуватися безпосередньо через механізми державного 

інвестування, а можуть передаватися підприємствам малого та середнього 

бізнесу на конкурентних засадах. Прикладом першого варіанту є програма 

дорожнього будівництва, через яку державні гроші вливаються у 

виробництво та створюють сучасну транспортну інфраструктуру країни. Ці 

гроші не повернуться швидко, але вони створюють підґрунтя для розвитку 

транспортної сфери, знижають логістичні витрати виробників і поступово 

держава отримає їх назад через підвищення обсягу збирання податків на 

прибуток, який зросте, податки з заробітної плати робітників та іншими 

шляхами. 

Прикладом другого варіанту є державна програма «5-7-9». Власники 

малого та середнього бізнесу надають бізнес-план та навіть без застави 

можуть отримати кредит на створення або розвиток бізнесу під низькі 

відсотки на вигідних умовах. Ці гроші підприємці своєчасно повернуть 

державі, а низька процентна ставка буде компенсована збільшенням суми 

податків, яка почне надходити до держави від їх підприємств по мірі росту 

виробництва.  

Програмно-цільовий метод є одним із найбільш поширених і 

ефективних методів державного регулювання економіки, який 

використовується в більшості розвинутих країн. Світовий досвід свідчить, 

що застосування програмно-цільового підходу дає змогу урядам багатьох 

країн ефективно використовувати державні ресурси. 

Програмно-цільовий підхід застосовується на усіх територіально-

адміністративних рівнях – національному, регіональному, місцевому. 

Особливої актуальності це набуває в світлі фінансової децентралізації 

регіонів та надання їм більших фінансових свобод. 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що складних або 

критичних ситуаціях, таких як пандемія COVID-19, державні цільові 
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програми можуть стати ефективним інструментом підтримки соціальної та 

бізнес складової держави. 

Подібним інструментом, наразі, є програма «Доступні кредити 5-7-

9%». Дана програма направлена на підтримку мікро-, малого та середнього 

бізнесу і в умовах пандемії COVID-19 є інструментом реальної фінансової 

підтримки з боку держави. 

Метою даної магістерської кваліфікаційної роботи є огляд програм 

цільового інвестування та кредитування які держава проводить в Україні та 

конкретно дослідження державної цільової програми «Доступні кредити 5-7-

9%» як бази реалізації політики розвитку малого та середнього бізнесу в 

Україні. Такі інструменти впливу держави на розвиток сучасного 

виробництва мають приходити к нам на заміну застарілих адміністративно-

командних методів керування економікою. 
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ВИСНОВКИ 

 

У ході виконання магістерської кваліфікаційної роботи було 

проаналізовано широкий перелік державних цільових інвестиційних програм 

різноманітного спрямування. Для оцінки конкретних економічних показників 

та переваг, які отримують підприємці за умови участі у державній програмі 

інвестування проведено аналіз положень державної програми 5-7-9%. 

Державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%» запроваджена за 

ініціативи Президента України та Прем'єр-Міністра України з метою 

спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. 

Завдання програми - посилення конкурентоспроможності українського 

мікро та малого бізнесу, створення нових робочих місць, повернення 

трудових мігрантів. За попередніми розрахунками програма сприятиме 

створенню понад 90 тис нових робочих місць. 

У рамках програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати 

заснування бізнесу та його розміру (річного обороту): 

- 5% річних – якщо виручка до 25 млн. грн. і створюються мінімум 2 

робочих місця протягом першого кварталу; 

- 7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн. грн.; 

- 9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн. грн. 

Для дослідження питання проведена розробка бізнес-плану відповідно 

Програмі кредитів для малого бізнесу. Було обрано актуальне для Одеського 

регіону питання розвитку напрямку будівництва маломірних плавзасобів у 

формі малого та середнього бізнесу. Аналіз динаміки та структури добичі 

морських біоресурсів показує, що внаслідок зміни потенціалу морського лову 

виникла необхідність вивести на ринок промислові плавзасоби нового типа – 

менші за розміром, економічніші та більш гнучкі в управлінні.  

Для розширення потенційного ринку збуту було обрано у якості 

прототипу проект багатофункціонального плавзасобу, який може ефективно 
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експлуатуватися як з малим навантаженням на великих швидкостях, так і з 

великим навантаженням на малих швидкостях.  

Після встановлення основних вихідних даних для розрахунку бізнес 

плану, було розраховано базові показники для розробки інвестиційного 

проекту. 

Розрахунки показали, що обсяг інвестування складе 1 млн. 318 тисяч 

гривень. З них за програмою кредитів 5-7-9% планується залучити 899910 

грн., власних коштів - 418500 грн. Співвідношення вкладів коштів власників 

бізнесу та кредитної програми складе 32×68 відсотків. Оскільки за умовами 

кредитної програми вклад власників має становити не менше 30%, наші 

розрахунки відповідають умовам програми. 

Беззаперечно, можливість отримати кошти на створення нового 

підприємства у гривні під 5% річних – це дуже гарний шанс для підприємців. 

Також дуже важливим фактором є те, що кредит можна отримати у формі 

кредитної лінії з відстрочкою погашення на 12 місяців. Аналіз показав, що 

при досить динамічному розвитку проекту, нам вдалося закрити кредит на 

20-му місяці, та витратити на сплату відсотків лише 66 744 гривні. Це дуже 

невелика сума – лише 7,4% від загального розміру кредиту у 899 910 грн. 

Розрахунок точки беззбитковості та аналіз стійкості проекту показав, 

що підприємство може витримати скорочення річної виробничої програми до 

3 одиниць. З іншого боку, рентабельність, розрахована на базі показників 

другого року при плані виробництва 5 плавзасобів на рік склала лише 20,4%. 

Це відповідає рівню рентабельності у галузі, але потенціал підприємства 

дозволяє очікувати вищих результатів. Враховуючи, що параметри 

виробничої бази, яка була запланована при проектування дозволяє збільшити 

річну програму виробництва щонайменше у два рази, можна рекомендувати 

збільшення плану виробництва, однак це можливо лише у тому випадку, 

якщо ринок підтвердить відповідний попит на такі плавзасоби. 

Підводячи підсумок дослідження, необхідно відмітити, що 

застосування інструменту інвестування створення нового виробництва у 
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формі участі у державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%» суттєво 

знижує фінансове навантаження на підприємство малого бізнесу, підвищує 

рентабельність та конкурентоспроможність. Можна впевнено стверджувати, 

що і для інших видів та напрямків діяльності підприємців вплив такої 

програми буде позитивним та посприяє створенню нових виробництв, 

розвитку діючих та стабілізації тих, які внаслідок пандемії корона вірусу 

опинилися на грані банкрутства. 
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