
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ЦЕНТР ЗДВН 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦТВА 
ЛЦДН у м.______Могилів-Подільський______ 

(місто знаходження НКП) 

 
 

До захисту допускається  
Завідувач кафедри, проф. 
_______________В.М.Боронос 
«____»____________ 2020 р. 

 
 
 

ДИПЛОМНА РОБОТА 
 

НА ТЕМУ: 
 

Роль кредитування в діяльності підприємств 

 

 

 

 

Освітній ступінь “Бакалавр” 

Спеціальність 072 – “Фінанси, банківська справа та страхування” 

 

 

Керівник роботи:   ________________  Л.С. Захаркіна 
(підпис)     

 
Студент:    ________________  О.Л. Степаницький 

(підпис)     

 
Група:        Фдн-64мп 
 

 

 

 

 

 

Суми 2020 



 3

 РЕФЕРАТ 

 

Дипломна робота: 28 с.; 3 табл., 6 рис.; 36 джерел. 

 

Актуальність теми роботи 

В умовах ринкової економіки особлива роль належить операціям, що 

сприяють розвитку господарюючих суб'єктів, при цьому їх значення постійно 

зростає і обумовлено сучасними тенденціями в економіці як на національному, 

так і міжнародному рівні. У зв'язку з цим місце і функціональну роль позикових 

джерел - банківського кредиту в опосередкування кругообігу капіталу економі-

чних агентів важко переоцінити. 

Об’єкт дослідження – процеси фінансового кредитування підприємств та 

їх розвиток в Україні. 

Предмет дослідження – економічні відносини що виникають в процесі 

кредитного забезпечення суб’єктів господарювання. 

Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, графічний 

аналіз. 

У першому розділі дипломної роботи аналізується функціональна роль 

кредиту у забезпеченні фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання. У 

другому розділі досліджується роль кредитів у діяльності підприємств. У тре-

тьому розділі наведені проблеми та перспективи розвитку процесу 

кредитування підприємств в Україні. 

 

БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ, ПРИНЦИПИ КРЕДИТУВАННЯ, ФІНАНСОВІ 

РЕСУРСИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ КРЕДИТУВАННЯ 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки особлива роль нале-

жить операціям, що сприяють розвитку господарюючих суб'єктів, при цьому їх 

значення постійно зростає і обумовлено сучасними тенденціями в економіці як 

на національному, так і міжнародному рівні. У зв'язку з цим місце і функціона-

льну роль позикових джерел - банківського кредиту в опосередкування кругоо-

бігу капіталу економічних агентів важко переоцінити. 

Відомо, що для продовження процесу розширеного відтворення і забез-

печення ефективної діяльності в сфері виробництва підприємствам необхідно 

володіти власними основними і обіговими коштами в достатньому обсязі: 

1) для здійснення капітальних вкладень і поточної діяльності; 

2) розвитку інфраструктури виробництва з метою нарощування випуску 

готової продукції. 

Однак власних накопичень для інвестування з метою розширення і моде-

рнізації виробництва та впровадження сучасних технологій у одних підпри-

ємств може не вистачити, а в інших, навпаки, спостерігається відносний над-

лишок грошових коштів. Більш того, відволікання з господарського обороту 

грошових коштів призводить, часом, до непродуктивної їх використання, упу-

щену вигоду. 

У зв'язку з цим особлива функціональна роль кредиту, як об'єктивної еко-

номічної категорії, проявляється в повній мірі, оскільки кредит дозволяє усуну-

ти нерівномірність у кругообігу коштів. 

Об’єкт дослідження – процеси фінансового кредитування підприємств та 

їх розвиток в Україні. 

Предмет дослідження – економічні відносини що виникають в процесі 

кредитного забезпечення суб’єктів господарювання. 

Методи дослідження – розрахунково-аналітичний, табличний, графічний 

аналіз. 
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У першому розділі дипломної роботи аналізується функціональна роль 

кредиту у забезпеченні фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання. У 

другому розділі досліджується роль кредитів у діяльності підприємств. У тре-

тьому розділі наведені проблеми та перспективи розвитку процесу 

кредитування підприємств в Україні.  

При написанні роботи були використані навчально-методичні матеріали, 

періодичні видання з питань фінансового кредитування підприємств. В ролі ін-

формаційних джерел використовувались законодавчі акти, статистика НБУ, ма-

теріали періодичних видань, наукові монографії та інші джерела. 
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1 ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ КРЕДИТУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

1.1 Поняття кредиту і відносин, пов’язаних із його застосуванням 

 

Сучасні вітчизняні та зарубіжні науковці багато уваги приділяють аналізу 

та визначенню ролі кредитних відносин в економічних процесах. При цьому 

вони мають значний спектр трактувань самого поняття кредиту і відносин, 

пов’язаних із його застосуванням.  

Наприклад, сайт Вікіпедії трактує креди́т як: «…кошти й матеріальні цін-

ності, що надаються кредитором у користування позичальнику на певний строк 

та під відсоток. Кредит поділяють на фінансовий, товарний і кредит під цінні 

папери, які засвідчують відносини позики 18». 

Схоже визначення надає А. Щетинін, який визначає кредит як: «…кредит 

(від лат. creditum — позика) являє собою сукупність економічних відносин, що 

виникають між кредитором і позичальником із приводу передачі вартості (май-

на або грошей) у позичку на умовах повернення, терміновості й платності. Ці 

умови виступають основними принципами організації і функціонування креди-

ту 34, стор. 268». На відміну від попереднього формулювання тут кредит роз-

глядається як відносини, а не матеріальні цінності. 

О. Дзюблюк, розглядаючи кредит, як економічну категорію, звертає увагу 

на: «…доцільність трактувати її саме як систему економічних відносин, тобто 

як цілком впорядковану послідовність дій його суб’єктів, що на постійній осно-

ві забезпечують перерозподіл коштів в економіці на умовах повернення в інте-

ресах неперервності суспільного відтворення. Таким чином, кредит можна ви-

значити як систему економічних відносин, що забезпечують перерозподіл кош-

тів на засадах повернення і платності, створюючи умови неперервності усіх 

стадій суспільного відтворення 5». 

Деякі вчені традиційно розглядають роль кредиту через властиві цій еко-

номічній категорії функції. Розвиваючи цю тезу стосовно до сучасної системи 



 8

господарювання, вони виділяють ряд важливих моментів, що визначають роль 

кредиту, а саме: 

1. Найбільш правильне формування оборотних і частково основних фон-

дів, що забезпечують можливість маневрування ресурсами між галузями госпо-

дарства і окремими підприємствами; 

2. Здійснення мобілізації грошових коштів, тимчасово що у господарстві, 

і перетворення їх в результаті акумуляції кредитною системою в джерело фор-

мування оборотних коштів; 

3. Сприяння зміцненню госпрозрахунку, так як кредит спонукає господа-

рюючі суб'єкти найбільш раціонально використовувати його; 

4. Прискорення оборотності оборотних фондів національної економіки в 

цілому; 

5. Скорочення громадських витрат обігу і розвиток найбільш товарних 

галузей виробництва. 

В цілому можна виділити ряд загальних підходів в розглянутих нами по-

зиціях вчених: 

- по-перше, більшість з них вважає, що роль кредиту як економічної кате-

горії проявляється в конкретній реалізації його функцій; 

- по-друге, кредит є основним джерелом оборотних коштів підприємств, 

капітальних витрат і сприяє їх раціональної організації і ведення господарства, 

підвищенню його товарності; 

- по-третє, кредит сприяє економії і скорочення витрат обігу. 

Одночасно слід виділити ще одну точку зору, суть якої полягає в зрівнян-

ні норми прибутку внаслідок переливу капіталу в умовах конкуренції. При 

цьому кредит направляється в ті галузі і підприємства, які здатні забезпечити 

максимальний прибуток для кредитора, сприяючи диспропорційно розвитку 

промисловості. 

Інтерпретація ролі кредиту, через властиві йому функції, безперечно, за-

слуговує на підтримку, розкриває все різноманіття впливу кредиту на економі-

чні процеси в цілому. 
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Теоретичні принципи реалізації кредитних відносин наведені також в 

працях науковців Сумського державного університету 30, 27, 33, 15, 2, 28, 32, 

21, 17, 29, 24, 6, 13, 12, 8, 9, 35, 7, 36, 11, 10, 16, 14. 

Розглядаючи різноманіття кредитних відносин, можна виділити основні з 

них, такі як банківський кредит, комерційний кредит, іпотечний кредит, спожи-

вчий кредит і т.д. разом з тим, для всіх цих відносин характерні принципи по-

верненості, строковості, платності, цільового призначення, забезпеченості. 

Оцінка та управління кредитними відносинами є елементом системи кре-

дитного менеджменту. В роботі було проведено дослідження частоти запитів 

термінів «фінансовий кредит», «банківський кредит», «комерційний кредит», 

«іпотечний кредит» в межах пошукової системи Google, який реалізується за 

допомогою засобами програмного продукту Google Trends (рис. 1.1). Результа-

ти аналізу демонструють значно більший інтерес до пошуку матеріалу 

пов’язаного з іпотечним кредитуванням. 

 

Рисунок 1.1 – Рівень використання термінів «фінансовий кредит», «бан-

ківський кредит», «комерційний кредит», «іпотечний кредит» 

 

Незважаючи на різні точки зору сучасного трактування, найбільш власти-

вою перехідного етапу економіки, роль кредиту має двоїсту природу: з одного 
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боку, кредит, будучи найважливішим джерелом формування основних і обіго-

вих коштів підприємств, сприяє прискоренню оборотності капіталу, розвитку та 

модернізації виробництва, з іншого, - може сприяти поглибленню диспропорцій 

в економіці і навіть провокувати розвиток економічних криз. 

Позитивна сторона ролі кредиту випливає з теоретичного обґрунтування 

його впливу на кругообіг основних та обігових коштів підприємств, негативна, 

навпаки, є наслідком її практичної реалізації, насамперед, комерційними бан-

ками, які орієнтовані на максимізацію прибутковості своєї діяльності. 

Таким чином в сучасній економічній літературі вчені розкривають роль 

кредиту на якісно новому рівні. Зокрема, вони вважають, що забезпечення без-

перервності кругообігу оборотних коштів не є специфічним призначенням тіль-

ки кредиту, але властиво й іншим формам капіталу, з чим важко не погодитися. 

Для забезпечення розширеного відтворення в даній сфері економічної діяльнос-

ті держава, наприклад, використовує комплекс заходів прямої і непрямої підт-

римки. В системі цих заходів кредит є не єдиним, але дуже важливим джерелом 

такої підтримки. Більш того, його отримання позичальниками багато в чому за-

лежить від конкретних заходів підтримки. 

 

1.2 Форми кредитування підприємницької діяльності 

 

В сучасному економічному світі існує значне різноманіття кредитних від-

носин учасниками яких є підприємства. Основні з них наведено на рисунку 1.2. 

 

Рисунок 1.2 –  Форми кредитування підприємств 25 
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Серед форм кредитів що надаються підприємствам найбільш розповсю-

дженими є банківські кредити. Основні форми банківського кредитування на-

ведені на рисунку 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Форми кредитування підприємств 25 

 

У сучасній економічній теорії і практиці існують форми кредитування, 

здатні вирішувати багато завдань сучасного бізнесу. Різноманіття форм креди-

тування є відображенням потреб позичальників в засобах, а також винахідливо-

сті кредиторів щодо задоволення цих потреб з урахуванням ризику, який несе 

на собі кредитор при кредитуванні відповідної угоди. Задоволення потреби по-

зичальника здійснюється не тільки за сумою і терміном, а й з урахуванням 

своєчасності, простоти і гарантованості кредитної угоди.  

В умовах перехідної економіки форми кредитування підприємств значно 

змінилися. З практики зникли такі поняття, як «кредитування сезонних і несе-

зонних виробництв», «кредитування по товарообігу», «кредитування на пайо-

вих засадах», «кредитування наднормативних запасів товарно-матеріальних 
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цінностей і витрат» при переході до ринку з'ясувалося, що деякі форми креди-

тування (наприклад, кредитування по обороту) містили значні елементи авто-

матизму в наданні коштів, що виявилося неприпустимим в новій господарській 

практиці. Ця форма кредиту була значно урізана і в даний час збереглася лише 

щодо торговельних і постачальницько-збутових організацій. У той же час необ-

хідно відзначити появу нових форм кредитування реального сектора економіки: 

синдиковане кредитування, лізинг, проектне фінансування та ін.  

Отже, можна виділити наступні основні видів кредитування юридичних 

осіб: 

- овердрафт (можливий тільки для тих організацій, у яких вже є рахунок в 

банку. Дозволяє клієнту використовувати рахунок, навіть за умови відсутності 

на ньому коштів, а при його поповненні кредит автоматично буде погашатися); 

- терміновий (в договорі вказується певний термін, на який надається да-

ний кредит); 

- кредитна лінія (не одноразовий кредит, а регулярне кредитування) кліє-

нта. Кредитна лінія може бути відновлюваної і невідновлюваної. У першому 

випадку, при мінімальному порозі коштів на рахунку клієнтів, який встановлю-

ється в договорі, відбувається поповнення за рахунок грошей банку на постій-

ній основі. У другому випадку - кредитна лінія має обмежений термін дії). Да-

ний банківський інструмент дозволяє позичальникові часткове витрачання ви-

даних йому коштів за потребами реалізації етапів проекту. Цей фінансовий ін-

струмент дозволяє значно знизити виплати за відсотками в порівнянні з тради-

ційними кредитами. Важливим фактором є, що оплата процентів здійснюється 

після того, як кредитор починає використовувати продукт і нарахування відсот-

ків здійснюється на суму, яка була знята з кредитного ліміту, а не на всю суму 

кредитної лінії. Так само плюсом даного банківського продукту є - схвалення 

на етапі оформлення, що дозволяє скоротити час від залучення кредитних кош-

тів до перерахування контрагентам. Даний банківський продукт дозволяє не до-

водити цілі на використання кредитних коштів, немає необхідності «заморожу-

вати» власні кошти; 
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- цільової (фінансові ресурси надаються клієнту під строго певну задачу. 

Банк буде строго контролювати витрату цих коштів); 

- універсальний (у порівнянні з цільовим кредитом не має нестачі в ви-

гляді банківського нагляду за використанням ресурсів, однак має досить обме-

жені рамки, що надаються сум); 

- рефінансування (при наявності позики, можлива заміна банку, з метою 

зниження процентної ставки по кредиту); 

- за участю державних програм (підтримка бізнесу з боку держави, що 

надається у вигляді великого кредиту під низький відсоток); 

- фінансування нового проекту (при реєстрації юридичної особи можливе 

отримання кредиту за наявності розгорнутого і економічно ефективного бізнес-

плану). 

В роботі банків спостерігаються різні підходи до кредитування юридич-

них осіб, а також свої кредитні програми, які можуть включати чи не включати 

в себе ті чи інші види кредитування. Для того щоб успішно функціонувати ук-

раїнський ринок кредитування юридичних осіб повинен використовувати дос-

від іноземних банків за низкою певних напрямків. Рекомендується застосовува-

ти кілька основних напрямків розвитку банків з метою підвищення ефективнос-

ті кредитування юридичних осіб:  

- поліпшення системи аналізу кредитоспроможності позичальника; 

- інтеграція сучасних технологічний рішень для залучення додаткових 

клієнтів; 

- розробка продуктів для державно-приватного партнерства; 

- персоналізація пропозицій не тільки для великих і середніх корпоратив-

них клієнтів, але і для клієнтів, особливо на перших етапах їх функціонування; 

- підвищення надійності інформаційних систем для забезпечення стабіль-

ної роботи з великими клієнтами; 

- розробка програм кредитних канікул і спеціальних умов і пільг за часо-

вими періодами погашення основного боргу і відсотків; 
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- впровадження алгоритмів і штучного інтелекту для автоматизації ру-

тинних процесів і підвищення швидкості виконання операцій; в тому числі для 

скорочення часу розгляду кредитних заявок і прийняття рішення щодо креди-

тування або відмови клієнтові; 

- підвищення кібербезпеки для створення додаткової привабливості; 

- впровадження евентуального (подієвого) підходу у взаємодії з позича-

льниками на базі створення банківських підрозділів, що займаються відбором, 

вивченням фактів, перетворенням їх у значущі події, тобто плануванням і гене-

рацією подій. 

Застосування даних напрямків дозволить банкам активно розвивати кре-

дитування юридичних осіб і значно підвищувати свої фінансові показники. 

Впровадження вексельного обігу підвищує інтерес комерційних банків 

реалізації різних видів кредитних операцій з векселями. При цьому основна ме-

ті таких дій - забезпечити клієнта банку короткостроковими позиковими фінан-

совими ресурсами для організації поточного грошового обороту. Їх особливіс-

тю є те, що в ролі забезпечення повернення позики застосовуються тільки век-

селі, при цьому якщо надані векселі мають значку ліквідність, то під час прий-

няття рішення про надання позики кредитоспроможність отримувача позики 

грає другорядну роль. 

В основі застосування операцій з векселями є використання комерційних 

та банківських векселів. Перший тип векселів застосовуються в процесі здійс-

нення операцій з купівлі-продажу продукції, коли покупець, оплачуючи товар в  

розстрочку, розраховується з продавцем векселем. У цьому випадку важливо 

переконатися, що вексель використовується як інструмент реального руху про-

дукції, так як його погашення буде відбуватися за рахунок виручки від продажу 

продукції. Фінансові векселі використовуються як інструмент відносин фінан-

сової позики. При операціях з векселями потрібно відслідковувати забезпечен-

ня фінансової стійкості векселедавця. 
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2 РОЛЬ КРЕДИТІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

 

2.1 Аналіз динаміки та тенденцій розвитку кредитування в Україні 

 

Реалізація кредитних відносин є запорукою економічного зростання еко-

номіки держави. Сучасна криза показує, що і кредитна експансія, і кредитна ре-

стрикція, розширення і стиснення кредиту мають величезний вплив на економі-

чну кон'юнктуру, здатні як розширювати виробництво, так і стримувати його 

розвиток. У теорії і на практиці немає одностайного уявлення про те, чи є кре-

дит передумовою і головною причиною криз, чи володіє він, підігріваючи спе-

кулятивні тенденції, здатністю створювати кризи, або його роль позитивна і без 

його участі розвиток промисловості стає неможливим і вихід зі стану депресії 

може наступити тільки через довгі роки. Питання про роль кредиту як фактора 

розвитку економіки набуває стратегічного значення, вимагає звернення до пи-

тань його теорії і до практики його використання. 

Специфічне призначення кредиту, що відрізняє його від ролі інших варті-

сних утворень, буде складатися, на наш погляд, перш за все в забезпеченні без-

перервності кругообігу і зовнішньоторговельного обороту вартості, що знахо-

диться як в формі оборотного, так основного капіталу. За рахунок залучення 

додаткового капіталу позичальник отримує можливість не тільки забезпечити 

безперервність виробництва і обігу, а й збільшити масу функціонуючого капі-

талу, при необхідності розширити масштаби своєї діяльності, прискорити відт-

ворювальний процес. Аналогічні явища можемо спостерігати не тільки у пози-

чальника, а й у кредитора, який, перетворюючи свій вільний, бездіяльний капі-

тал в працюючий капітал, має можливість в повній мірі не тільки зберегти без-

перервність функціонування ресурсів як капіталу, але і збільшити масу зверта-

ються ресурсів, а також прискорити її рух. У масштабах суспільства приско-

рення в кругообігу капіталу досягається також за допомогою рухової сили кре-

диту, коли позичальники, отримавши від товаровиробників тимчасово не вико-

ристовуються капітали, стають дедалі активнішими товаровиробниками. Суспі-
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льство, що розширює кредитні відносини, стає більш мобільним і продуктив-

ним. В руках більш діяльних товаровиробників створюється нова вартість, при-

скорюється рух до прогресу. 

У таблиці 2.1 та на рисунку 2.1 наведені обсяги кредитів надані депозит-

ними корпораціями в Україні протягом останніх років. 

 

Таблиця 2.1 – Обсяги кредитування в Україні (млн.грн) 4 
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Рисунок 2.1 – Обсяги кредитування в Україні (млн.грн) 4 
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Наведені дані демонструють, що в Україні обсяги кредитування стрімко 

збільшувались протягом 2006-08 років. Далі з 2008 року після світової фінансо-

вої кризи цей приріст значно скоротився, а після 2014 року обсяг кредитів за-

лишається майже на незмінному рівні. При цьому в основному переважають 

короткострокові кредити до 1 року. 

Статистика, щодо розподілу обсягів кредитів за видами економічної дія-

льності станом на березень 2020 року подано в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 – Обсяги кредитування за видами економічної діяльності 4 

 

 

Найбільші обсяги кредитування мають оптова та роздрібна торгівля та 

переробна промисловість.  

Негативні прояви в кредитній політиці можна було спостерігати і на рівні 

окремої кредитної організації, де було помітно вкрай повільний розвиток кре-

дитування населення, в тому числі за допомогою споживчого, іпотечного, земе-

льно-іпотечного кредитування, мікрокредитування, кредитування індивідуаль-

них товаровиробників. Кризові події показали, що банки часто вкрай легковір-

но ставилися до розрахунку кредитоспроможності своїх клієнтів, ігнорували 

необхідність дотримання цільового характеру кредиту, розширювали кредиту-
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вання без адекватного аналізу можливості повернення позик. Так само як і на 

міжнародному рівні, в національній економіці спостерігався розвиток дерива-

тивів, які не грунтуються на реальних матеріальних потоках і відповідного за-

конодавчого забезпечення їх використання. Не володіючи належними навиками 

аналізу, комерційні банки нерідко обслуговували спекулятивні операції на рин-

ку цінних паперів. Кредитну політику комерційних банків відрізняла відсут-

ність в ній довготривалого горизонту, недостатність стратегічного підходу (в 

силу мінливості господарської кон'юнктури). Кредитна інфраструктура сучас-

ної банківської системи залишалася в нерозвиненому стані.  

У період кризи проявилася і ще одна негативна сторона кредитної прак-

тики. Аналіз показав, що окремі банки використовували кредит головним чи-

ном для підтримки своїх власних корпоративних інтересів, допускали підвище-

ні ризики, що в кінцевому рахунку призводило до великих збитків. 

 

2.2 Визначення ролі банківського кредитування в діяльності підпри-

ємства на прикладі ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» 

 

З метою практичного аналізу використання кредитних ресурсів на прикладі 

промислового підприємства проаналізуємо фінансову звітність ПАТ «Полтавсь-

кий турбомеханічний завод» за період з 2012 по 2015 роки 1. Пасив балансу на-

ведено у додатку А. На рисунку 2.2 наведена динаміка зміни обсягів банківського 

кредитування на підприємстві. Як показує рисунок, підприємство надає перевагу 

короткостроковому кредитуванню, обсяги якого значно зросли з 2014 року. До 

цього підприємство незначно використовувало довгострокові кредити.  

Питому вагу банківських кредитів в загальній структурі капіталу підприєм-

ства демонструє рисунок 2.3. При цьому спостерігається зростання обсягів креди-

тів в загальній структурі капіталу підприємства. На цьому ж графіку наведено по-

казник рентабельності власного капіталу за чистим прибутком. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що ПАТ «Полтавський турбомеха-

нічний завод» за останній період значно наростив обсяги кредитування, що гово-

рить про переорієнтацію менеджменту підприємства на користування позиковими 

коштами. Разом з тим, це поки що не призводить до зростання рентабельності 

власного капіталу, який навпаки останніми роками значно знизився. Тобто вико-

ристання підприємством позикових коштів з позиції забезпечення ефекту фінан-

сового левериджу поки що не є ефективним. 
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3 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСУ 

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Проблемні боки кредитних відносин та шляхи їх вирішення 

 

 Український промисловий сектор перебуває у вкрай складній ситуації. 

Основними причинами цього є більш ніж 70% -вий знос основних засобів, а та-

кож відсутність технологічних інновацій. Крім цього, компанії сектора зазна-

ють труднощів з обмеженим попитом на продукцію через її низьку якість, за-

вищених цін, підвищеної податкового навантаження. При цьому очевидно, що 

ціноутворення і контроль якості лежать в площині належного фінансування. 

Значна частина коштів, що видається підприємствам реального сектора банка-

ми як кредити, носить короткостроковий оборотний характер, що не припускає 

навіть мінімальної модернізації виробництва, і тим більше реалізації якихось бо 

нових проектів щодо поліпшення того ж якості продукції, зниженню змінних 

витрат за рахунок нового обладнання і т.д. 

У свою чергу банківське кредитування підприємств реального сектора, 

яке є, безсумнівно, основним драйвером розвитку економіки країни в цілому і 

кожного окремо взятого сектору зокрема, має також свої особливості і недолі-

ки, що сформувалися в результаті кризи і зміненій кон'юнктури ринку. 

У зв'язку з цим необхідно звернути увагу на ряд складнощів, з якими стикають-

ся підприємства в своєму прагненні отримати необхідні кошти для розвитку або 

підтримки наявного рівня виробництва. Найбільш яскраво виражені проблеми 

можна сформувати за кількома групами. 

1. Ставки за позиковими коштами. Першою і найбільш очевидною про-

блемою є вартість позикових ресурсів. У сформованих ринкових умовах далеко 

не всі виробничі підприємства в змозі забезпечити загальну маржинальність бі-

знесу вище, ніж ставка за позиковими коштами. 

2. Вимоги до заставного забезпечення, його ліквідності, достатності. 

Вимоги банків до позичальників в частині заставного забезпечення, незважаю-
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чи на їх фінансовий стан, на жаль, залишаються підвищеними, так як основа 

побудови банківського бізнесу в Україні - не просто мінімізація ризиків, а мак-

симальна перестраховка, навіть якщо очевидно, що ризик мінімальний, наяв-

ність ліквідного «твердої» застави буде перевагою позичальника в процесі 

отримання кредиту. Таким чином, два рівних підприємства (нехай навіть одно-

го сектора), провідні прибутковий бізнес, але володіють різним заставним за-

безпеченням, мають різні шанси на отримання кредиту, і вартість фінансування 

буде істотно різнитися. 

3. Комісії. Закономірно відзначити, що вартість позикового фінансування 

для підприємств реального сектора, навіть в разі вчинення забезпеченої угоди, 

залишається істотно вище, ніж в країнах розвиненого кредитного ринку. Однак 

навіть конкурентна боротьба банків за клієнтів не призводить до зниження вар-

тості коштів, зберігаються як високі ставки, так і всілякі комісії, часто істотно 

коригувальні ставку, роблячи її «ефективної». 

4. Ліквідність. В даний час кризи ліквідності, як це було під час кризи, не 

спостерігається, проте факт деякої нестачі ліквідності в банківській системі іс-

нує. Більш того, доцільно звернути увагу на те, що банки переглядають політи-

ку розвитку на строкову перспективу. На зміну агресивним активних операціях 

з прагненням нарощувати кредитний портфель будь-якими методами (навіть 

вдаючись до перекредитування не самих надійних позичальників), банки роб-

лять акцент на пасивні операції (підтримання незнижувальних залишків на роз-

рахункових рахунках, депозити, вклади, переклад оборотів на розрахунковий 

рахунок в кредитах банку) . Всі ці заходи спрямовані на покриття розривів лік-

відності напередодні ймовірної «другої хвилі» кризи. Заходи, що вживаються 

носять скоріше превентивний характер, оскільки у всіх ще свіжі в пам'яті за-

криті ліміти на ринку міжбанківського кредитування і найбільш складний з усіх 

можливих криза «довіри», який і став для багатьох кредитних організацій в 

2008 р найбільш складною проблемою. 

Таким чином, ситуація, що склалася з кредитуванням підприємств реаль-

ного сектора і станом самих цих підприємств призводить до необхідності шука-
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ти способи вирішення основної проблеми сектора, яка полягає в недостатньому 

фінансуванні сектора і відсутності «довгих» грошей. Безсумнівно, певний обсяг 

довгострокових кредитів надається, але він становить менше 10% від реальної 

потреби підприємств в коштах на модернізацію. Таким чином, ефективність 

кредитування реального сектора української економіки далека від ідеальної, що 

вимагає розробки методів її підвищення. 

Ґрунтуючись на аналізі поточних проблем в реальному секторі, можна 

провести паралелі між сучасною українською дійсністю і післявоєнним станом 

економік західних країн. Одним з можливих шляхів підвищення ефективності 

кредитування банками промислових підприємств є досвід розвинених країн в 

частині застосування моделей корпоративного управління, що застосовувалися 

при відновленні своїх економік. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведений аналіз показав, що кредит, будучи вартісним процесом, має 

величезну продуктивною силою, здатною розширювати і прискорювати суспі-

льний розвиток. Однак позитивний вплив кредиту на виробництво та обіг не 

може бути досягнуто автоматично. Воно можливе лише на основі пізнання його 

стимулюючих якостей, правильної кредитної політики, спрямованої на підви-

щення ролі кредиту в соціально-економічному розвитку України. Біля витоків 

фінансово-економічної кризи і в центрі подальших подій виявився саме кредит. 

У передкризової ситуації при оцінці ризиків кредитні організації вельми 

легковажно поставилися до аналізу кредитоспроможності своїх клієнтів. Не-

зважаючи на бурхливий розвиток кредиту в передкризовий період, збільшення 

кредитних інвестицій в Україні виявилося недостатнім, попит на кредит пере-

вищив пропозицію позик. А через падіння рівня самофінансування і, відповід-

но, зниження платоспроможності і фінансової стійкості підприємства в госпо-

дарстві продовжувала відчуватися потреба в додаткових ресурсах.  

Роль банків як у фінансуванні оборотного, так і основного капіталу зали-

шалася невисокою. Кредит не чинив істотного впливу на розвиток інвестицій-

ного процесу, що не впливав в належній мірі на вирішення найважливіших гос-

подарських проблем, в тому числі на підвищення рівня розвитку малих і серед-

ніх підприємств. 
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