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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ 

КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ  

 
Світова фінансова криза негативно вплинула на діяльність українських 

підприємств. Про це свідчить скорочення обсягів виробництва та згортання 

інвестиційних програм [1, с. 21]. В умовах виходу з фінансової кризи і 

забезпечення високого рівня конкурентоспроможності вітчизняним 

підприємствам реального сектору економіки важливо здійснювати ефективне 

управління капіталом у цілому та позиковим капіталом зокрема. Значно 

впливає на функціонування підприємств оптимальність співвідношення 

власного, залученого і позикового капіталу в процесі фінансово-

господарської діяльності. Оскільки нарощування власного капіталу знижує 

фінансові ризики підприємств, у той же час воно сприяє уповільненню 

швидкості збільшення обсягів діяльності. А в разі залучення додаткових 

позикових ресурсів підприємство знижує свою фінансову стійкість та, 

потрапляючи в умови залежності від кредитних ресурсів, втрачає свою 

кредитоспроможність.  

Прийняття фінансових рішень, що стосуються визначення 

оптимального співвідношення джерел та інструментів фінансування, 

пов’язане з необхідністю аналізу таких питань як: оцінка потреби в 

фінансових ресурсах, їх виду, обсягу; вартість та інші умови отримання, 

використання і повернення фінансових ресурсів, їх взаємозв’язок та 

взаємовплив; вплив мінливості умов економічного середовища, в тому числі 

фінансового ринку, на доцільність і ефективність застосування фінансових 
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ресурсів; поява супутніх фінансових ризиків та сила їх впливу, тощо [2, с. 

113]. 

Надто дорогі кредитні ресурси також не сприяють відродженню і 

розвитку підприємств. Повноцінному кредитуванню вітчизняного реального 

сектору економіки перешкоджають загальні проблеми розвитку української 

банківської системи, а саме низький рівень капіталізації та проблеми 

ліквідності.  

Позитивний вплив на управління позиковим капіталом підприємств 

здійснюватиме більш активне впровадження овердрафтного кредитування. 

При застосуванні цього виду кредитування основною проблемою є надто 

висока вартість, оскільки банківські установи не можуть передбачити, коли 

саме позичальнику потрібні будуть кошти, а також проблемою є невисока 

якість забезпечення (частіше всього забезпеченням є товари в обороті). 

Також перспективним напрямом для формування і регулювання позикового 

капіталу є розвиток факторингового кредитування, яке на даний час в Україні 

застосовується не надто активно. Факторингове кредитування сприяє 

оптимізації витрат часу та коштів в короткостроковому періоді. Ще одним 

напрямом вдосконалення управління позиковим капіталом можна вважати 

активізацію використання лізингу. Це надасть можливість оновити основні 

фонди за рахунок збільшення доступу підприємств до зовнішніх джерел 

інвестування [3, с. 52].  

Також сприятимуть покращенню управління позиковим капіталом 

підприємств такі заходи як: удосконалення напрямів державної політики 

щодо формування сприятливих організаційно-економічних умов залучення 

зарубіжних інвестиційних ресурсів [1, с. 21], зниження реальних процентних 

ставок завдяки реструктуризації та додатковій капіталізації банківського 

сектору, створення сприятливих умов для довгострокового банківського 

кредитування. 
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