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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі формування та підви�
щення ефективності використання
потенціалу підприємства приділя�
ється значна увага таких науковців,
як Абалкін Л.І., Авдєєнко В.М.,
Ареф'єва О.В., Білоусов Р.А., Вол�
кова О.М., Горбунов Е.П., Дол�
жанський І.С., Загорна Т.О., Ігно�
товський П.А., Євдокімов Ф.І.,
Клейнер Г.Б., Ковальов В.В., Мізі�
на О.В., Лукінов І.І., Марушков Р.В.,
Мочалов Б.М., Мочерний С.В.,
Олексюк О.І., Рєпіна І.М., Федо�
нін О.С., Яцюк О.С. та ін. Проте, не�
зважаючи на значну кількість здо�
бутків у визначенні сутності понят�
тя потенціалу, існують невирішені
проблеми, пов'язані з прискорени�
ми темпами змін сутності та змісту
управління великими промисловими
підприємствами, що вимагає пост�
ійного вдосконалення наявних і
розробки нових технологій та
інструментів управління для підви�
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щення ефективної діяльності під�
приємств на ринку та забезпечення
належних умов для їхнього розвит�
ку. Це особливо актуально для ма�
шинобудування як комплексної
сфери промисловості, що постачає
засоби виробництва як, власне, для
машинобудування, так і для інших
сфер промисловості, з одного боку,
та характеризується значним арсе�
налом технологічного обладнання,
постійним освоєнням нових виробів,
різними формами організації праці,
— з іншого, що зумовлює необхід�
ність вирішення цілої низки про�
блем, пов'язаних із формуванням й
управлінням їхньої позикової здат�
ності.

Мета дослідження полягає у дос�
лідженні сутності та елементів по�
зичкового потенціалу у відповідності
з тенденціями зміни факторів зовні�
шнього та внутрішнього середовища,
визначення характеру їхнього впли�
ву на функціонування машинобудів�
них підприємств.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для підприємств машинобудів�

ного сектора пріоритетними є про�
блеми цілеспрямованого формуван�
ня наявності достатньої величини
оборотного капіталу та підвищення
позикової здатності на розширення
та розвиток факторів виробництва,
пошуку оптимальних форм управлін�
ня матеріальними, фінансовими та
інформаційними потоками, оскільки
диспропорції в економічному роз�
витку підприємств машинобудуван�
ня України досягли загрозливих ве�
личин, зокрема, за показниками, що
характеризують економічний потен�
ціал і розміри грошових доходів
підприємств машинобудування, мак�
симальні відмінності сьогодні сяга�
ють від 66 і до 90% (у 2008 р. — 52 і
25%) [3]. В той же час, як показує
світовий досвід, при значенні, в ме�
жах відмінності у 30 — 50%, відбува�
ються негативні явища у підприємств
машинобудування, що проявляють�
ся у хронічних неплатежах підпри�
ємств�боржників, втраті купівельної
спроможності підприємства, прихо�
вуванні реальних доходів, зниженні
рентабельності виробництва, падінні
попиту на продукцію підприємства.
Саме тому необхідно розглядати, у
рамках економічного потенціалу
підприємства, позичковий потенці�
ал, який має суттєвий вплив на кре�
дитну, інвестиційну та розрахунко�
ву політику машинобудівних підпри�
ємств як важливого елемента фор�
мування перспектив для подальшо�
го їхнього розвитку. Підвищення
рівня позичкового потенціалу на
підприємствах машинобудування
дозволить створити умови для підви�
щення рентабельності продажів, за�
вантаження усіх існуючих виробни�
чих потужностей, забезпечення кон�
курентних переваг на внутрішньому
та зовнішньому ринках, уникнення
технологічного розпаду виробниц�
тва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

У економічній літературі позич�
ковий потенціал досліджується зде�
більшого у банківській системі й виз�
начається як величина нової грошо�
вої маси, яку банки можуть випусти�
ти в обіг через надання нових позик
підприємствам і компаніям, а також
фізичним особам [4, с. 13].

Позичковий потенціал розгля�
дається нами як здатність підприєм�
ства до збільшення обсягів інвесту�
вання у товарний кредит, продаж з
відстрочкою платежу (збільшення
дебіторської заборгованості), що
зумовлює наявність достатньої вели�
чини оборотного капіталу, з одного
боку, та здатність підприємства до
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залучення позикових коштів на роз�
ширення та розвиток факторів ви�
робництва, що зумовлюють залучен�
ня позикового капіталу, — з іншого.

Актуальним для машинобудів�
них підприємств є питання забезпе�
чення здатності підприємства до
збільшення обсягів інвестування у
товарний кредит, можливості прода�
жу з відстрочкою платежу, оптимі�
зація податкового навантаження,
оскільки має місце специфіка вироб�
ничого циклу. Важливою передумо�
вою забезпечення розвитку машино�
будування є здатність підприємств
галузі своєчасно реагувати на зміни,
що загрожують їхньому стійкому
функціонуванню, запобігати виник�
ненню кризових ситуацій у фінан�
совій сфері, створювати умови для
комплексної технологічної перебу�
дови виробництва, сприяти найбільш
повному завантаженню виробничих
потужностей підприємств, акумулю�
вати інформацію про фінансові ре�
зерви та можливості розвитку, фор�
мувати достатню кількість коштів,
для забезпечення ефективної діяль�
ності шляхом залучення інвестицій,
забезпечення високого рівня відпо�
відності продукції міжнародним
стандартам тощо.

Особливостями діяльності маши�
нобудівних підприємств є складність
виробничих процесів, зумовлена
їхньою динамічністю, експлуатацією
капіталомісткого устаткування, не�
стабільністю попиту на продукцію,
варіантністю використання верстат�
ного парку, істотним впливом зов�
нішніх чинників, взаємодією із внут�
рішньоринковими структурами та
іншими ринками [1, с. 29].

Дослідження позичкового по�
тенціалу та його елементів (рис. 1.)
набуває особливої актуальності у
машинобудуванні, оскільки існує не�
обхідність визначення можливостей
та інтенсивності подальшого розвит�
ку інвестиційної, виробничої, техні�
ко�технологічної, соціальної та ін�
ших сфер діяльності машинобудів�
них підприємств з урахуванням їх�
ньої специфіки, з одного боку, та все�
бічне врахування впливу чинників на
рівень позичкового потенціалу, — з
іншого, що значною мірою сприяти�
ме підвищенню ефективності діяль�
ності підприємств, допоможе під�
тримувати безперервність процесу
виробництва, рівномірність заванта�
ження основних фондів та зумовлю�
ватиме стабільність функціонування
машинобудівних підприємств за ра�
хунок оптимізації співвідношення
власного і залученого капіталу, по�
даткового навантаження, підвищен�
ня оборотності кредиторської за�
боргованості, ефективного управлі�
ння елементами оборотного капіта�

лу, врівноваження параметрів гро�
шових потоків та проведення вива�
женої кредитної, інвестиційної та
розрахункової політики підприєм�
ствами машинобудування для макси�
мальної реалізації їхнього позичко�
вого потенціалу.

В умовах загострення конку�
ренції ефективна інвестиційна по�
літика забезпечить успіх підприєм�
ства лише у поєднанні з ефективною
кредитною політикою підприємства,
що зумовлено необхідністю вирішен�
ня низки проблем, пов'язаних із
удосконаленням механізму управлі�
ння дебіторською заборгованістю
машинобудівних підприємств, визна�
чення оптимального її обсягу, що
дозволить знизити ризик виникнен�
ня простроченої або безнадійної де�
біторської заборгованості, розши�
рити обсяги реалізації продукції,
збільшити прибутки, приймати об�
грунтовані управлінські рішення
щодо доцільності надання товарно�
го кредиту та його розмірів тощо.

Оптимальна кредитна політика
підприємства — це розширення ко�
мерційного (товарного) кредиту
доти, поки додатковий прибуток від
збільшення обсягів реалізації не буде
дорівнювати прибутку, необхідному
для покриття витрат з додаткової
дебіторської заборгованості, яка
потрібна для досягнення такого об�
сягу реалізації. Управлінські рішен�
ня щодо формування системи кре�
дитних умов повинні враховувати:
строк надання кредиту; його розмір;
вартість наданого кредиту (система
цінових знижок при здійсненні роз�

рахунків на відповідних умовах) [9 с.
114—117 ].

Збільшення дебіторської та кре�
диторської заборгованості зумов�
лює недостатність ліквідних коштів,
що викликає низку проблем у розра�
хунках машинобудівних підприємств
з контрагентами, що вимагає від су�
часних машинобудівних підприємств
проведення адекватної сучасним
умовам господарювання розрахун�
кової політики, вдосконалення ха�
рактеру взаємодії з діловими парт�
нерами, конкурентами, посередни�
ками та органами державного управ�
ління.

Унаслідок цього виникає не�
обхідність дослідження позичково�
го потенціалу машинобудівних під�
приємств у відповідності з тенденці�
ями і прогнозами зміни факторів
зовнішнього середовища, оскільки в
умовах різного стану навколишньо�
го середовища та неоднакових дій
стає можливою поява багатьох ре�
зультатів виробничо�господарської
діяльності фірм як позитивного, так
і негативного характеру [11, 224 с.].
Наявність великої кількості зов�
нішніх факторів, що здійснюють
вплив на позичковий потенціал ма�
шинобудівних підприємств, зумов�
лює необхідність їхньої системати�
зації як за рівнями, так і за напрямом
впливу (рис. 2).

При аналізі зовнішніх факторів
впливу на позичковий потенціал
машинобудування, які, з одного
боку, визначають передумови його
розвитку та створюють певні обме�
ження щодо його підвищення в

Рис. 1. Елементи позичкового потенціалу
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процесі економічної діяльності, —
з іншого, важливо відокремити
макроекономічні, регіональні, га�
лузеві чинники, що зумовлюють по�
зичковий потенціал, який дозво�
лить побачити на різних рівнях
можливості розвитку підприємств
машинобудування та стан їхнього
позичкового потенціалу в даний
момент часу, а також спрогнозува�
ти його подальший рівень у ринко�
вих умовах.

Особливе місце серед факто�
рів, що впливають на управління
позичковим потенціалом машино�
будівних підприємств, належить
макроекономічним чинникам, дію
яких необхідно враховувати в про�
цесі розробки механізму логістич�
ного управління позичковим по�
тенціалом машинобудівних під�
приємств, — інвестиційний клімат,
рівень інфляції, фіскальну, грошо�
во�кредитну політику держави, —
які характеризують макроеконом�
ічне середовище, де функціонують
підприємства. Визначення впливу
цих факторів ускладнюється тим,
що вони мають довгостроковий ха�
рактер та зумовлені законами рин�

ку, що практично унеможливлює
їхнє регулювання.

Стан інвестиційного клімату є
одним із вирішальних чинників для
прийняття інвесторами рішення
про вкладення капіталу, дослід�
ження стану якого є особливо ак�
туальним для машинобудування як
галузі з високим рівнем інвестицій�
ного ризику, що зумовлено нероз�
виненістю внутрішнього ринку для
багатьох видів машинобудівної
продукції, значним коливанням по�
питу на продукцію, досить низькою
купівельною спроможністю спо�
живачів, застарілістю технологій і
відсутністю ресурсів для комплек�
сної технологічної перебудови ви�
робництва, технологічними, про�
дуктовими змінами та іншими особ�
ливостями, що негативно вплива�
ють на управління позичковим по�
тенціалом.

Серед усіх чинників, які вплива�
ють на формування наявності дос�
татньої величини оборотного капіта�
лу та підвищення позикової здат�
ності підприємств машинобудуван�
ня, важливу роль відіграє рівень
інфляції, оскільки високий інфля�

ційний тиск не тільки впливає на
вартість грошей, сировини та матер�
іалів, а й створює передумови для
скорочення платоспроможного спо�
живчого попиту, призводить до під�
вищення вартості залучених фінан�
сових ресурсів та обмеженості інве�
стиційних ресурсів.

Кризові явища, що спостеріга�
ються на переважній більшості ма�
шинобудівних підприємств, актуа�
лізують питання ефективності
державного управління грошово�
кредитною політикою, яка є одним
із важливих факторів не тільки
стабілізації їхнього стійкого фун�
кціонування та економічного роз�
витку, а й забезпеченні підвищен�
ня позичкового потенціалу та
збільшення обсягів інвестиційних
ресурсів.

Нераціональне і неповне викори�
стання економічного потенціалу ре�
гіонів зумовлене такими регіональ�
ними факторами, як особливості роз�
міщення виробництва, рівень розвит�
ку інфраструктури в регіоні, недо�
статньою увагою до найважливіших
регіональних проблем. Наслідком
кризових явищ у економіці є знижен�
ня фінансових можливостей держа�
ви, що зумовлює виникнення від�
мінностей у рівнях, темпах розвит�
ку, перевагах та можливостях пев�
них регіонів.

Перспективною щодо теоретич�
ного і практичного значення є роз�
робка ефективного використання
асиметрії регіонального розвитку,
яка виникає, зокрема, під впливом
зростання загального обсягу інвес�
тицій у країні. При цьому необхід�
но знаходити інструменти узгод�
ження загальнодержавних і місце�
вих інтересів щодо ефективного
розподілу інвестиційних ресурсів
[10, с. 159].

Значний вплив на управління
позичковим потенціалом машино�
будівних підприємств мають галу�
зеві фактори, оскільки саме галу�
зеві особливості функціонування
машинобудівних підприємств є
причинами певних проблем, пов'я�
заних з недостатністю власних
коштів підприємств, недоступні�
стю позикових коштів — через ви�
сокий кредитний відсоток і від�
сутність гарантій щодо повернен�
ня наданих кредитних ресурсів.
Тому виникає необхідність дослі�
дження таких факторів, як стадія
життєвого циклу в галузі, держав�
не регулювання галузі, галузеві
особливості операційної діяль�
ності підприємства, динаміка роз�
витку галузі для залучення знач�
них інвестицій та пошуку нових
джерел фінансування.

Рис. 2. Фактори, що впливають на позичковий потенціал підприємств
машинобудування
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Здатність підприємства до залу�
чення позикових коштів на розши�
рення та розвиток факторів вироб�
ництва залежить також від стадії
життєвого циклу в галузі та від
ступеню її кон'юнктурності, адже
на початкових стадіях життєвого
циклу підприємства, як правило, за�
лучають позиковий капітал у
більшому обсязі, незважаючи на за�
вищену його вартість від середньо�
ринкової через високий рівень
фінансових ризиків, ніж на стадіях
зрілості, де більшою мірою викори�
стовується власний капітал. Від ко�
н'юнктури товарного ринку зале�
жать не тільки обсяги використан�
ня позикового капіталу (за сприят�
ливої кон'юнктури товарного рин�
ку підприємств доцільно збіль�
шувати позиковий капітал і навпа�
ки), а і його вартість, зі зниженням
якої знижується ефективність ви�
користання довготермінового пози�
кового капіталу, отриманого рані�
ше.

Значний вплив на формування
та використання позичкового по�
тенціалу має здатність підприєм�
ства пристосуватися до зміни рин�
кових, політичних, технологічних,
економічних і соціальних фак�
торів, яка зумовлює стійке функ�
ціонування машинобудівних під�
приємств на підставі динамічної
збалансованості раціонального
використання потенціалу та ре�
сурсів підприємств, з урахуванням
специфіки попиту на продукцію,
що виготовляється. Політичну й
соціально�економічну неста�
більність слід віднести до найбільш
значних факторів, що погіршують
і без цього кризову ситуацію ук�
раїнських машинобудівних під�
приємств, оскільки загальна пол�
ітична нестабільність, податкова
політика держави сприяють при�
хованню реальних доходів, скоро�
ченню зовнішнього та внутрішнь�
ого попиту на машинобудівну про�
дукцію, зниженню купівельної
спроможності підприємства, рен�
табельності виробництва, недо�
статності коштів для стимулюван�
ня праці тощо.

Діяльність підприємств маши�
нобудування більшою мірою зале�
жить від традиційних зовнішніх
ринків збуту продукції та низько�
го рівня їхньої диверсифікації, що
посилює важливість такого факто�
ра, як співвідношення між попитом
та пропозицією на ринку. Скоро�
чення зовнішнього попиту на маши�
нобудівну продукцію, зумовлене
кризовими явищами, що відбува�
ються у світовій економіці, призве�
ло до зниження обсягів обігових
коштів для розвитку факторів ви�

робництва, що супроводжується
погіршенням умов кредитування та
зростання заборгованості по за�
робітній платі.

Важливість дослідження внут�
рішніх факторів, що впливають на
позичковий потенціал, зумовлена
тим, що внутрішнє середовище міс�
тить в собі потенціал, необхідний для
функціонування машинобудівного
підприємства та створює додаткові
можливості для його розвитку. До
внутрішніх факторів належать три�
валість виробничого циклу, плато�
спроможність підприємства, прибут�
ковість діяльності, організаційна
структура підприємства, методи уп�
равління підприємством та ін. При
цьому зміна внутрішнього середови�
ща повинна бути адекватною поточ�
ним і майбутнім змінам зовнішнього
середовища з одночасним забезпе�
ченням підприємства комплексною
стабільністю, яка є системою поточ�
ної й довгострокової стабільності
[12].

ВИСНОВКИ
Для забезпечення умов найе�

фективнішого підвищення позико�
вого потенціалу машинобудівних
підприємств, що дозволить швид�
ше адаптуватися до змін у зовніш�
ньому середовищі, необхідно вра�
ховувати специфіку виробничого
циклу, складність виробничих про�
цесів, використання капіталоміст�
кого устаткування, нестабільність
попиту на продукцію, що зумов�
лює актуальність визначення мож�
ливостей та інтенсивності подаль�
шого підвищення позичкового по�
тенціалу й таких його елементів,
як оптимізація співвідношення
власного і залученого капіталу,
підвищення оборотності креди�
торської заборгованості, інвести�
ційної політики, що, з одного бо�
ку, характеризують позиковий ка�
пітал та оптимізацію податкового
навантаження, управління елемен�
тами оборотного капіталу, пара�
метри грошових потоків, кредитну
та розрахункова політика, які
відображають оборотний капітал,
— з іншого, що забезпечить
стабільність функціонування ма�
шинобудівних підприємств за умо�
ви врахування факторів, що зумов�
люють їхній позичковий потенці�
ал. Наведена класифікація зов�
нішніх та внутрішніх чинників, що
впливають на формування та вико�
ристання позичкового потенціалу
машинобудівних підприємств, не є
вичерпною, проте вона комплекс�
но відображає дію взаємопов'яза�
них факторів, що зумовлює необ�
хідність оптимізації кредитної,
інвестиційної та розрахункової

політики підприємств, це дозво�
лить визначати вагомість їхнього
впливу на результати діяльності
підприємств машинобудування.
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