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THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT MANAGEMENT OF ENTERPRISES

У статті розглянуто сутність поняття "кредитоспроможність підприємства", а також основні його скла;

дові. Узагальнено існуючі підходи до управління кредитоспроможністю підприємства. Висвітлено основні

аспекти здійснення оцінки кредитоспроможності, яка є важливим компонентом системи управління кре;

дитоспроможністю підприємства загалом. Виявлено, що процес управління кредитоспроможністю

підприємства залежить не лише від потенціалу та специфіки діяльності підприємства, а й від стану бан;

ківського сектору країни. Визначено фактори, які впливають на процес управління кредитоспромож;

ністю підприємства. Зроблено висновки, що для ефективного управління кредитоспроможністю на

підприємстві необхідно здійснювати системний аналіз його внутрішнього та зовнішнього середовища,

використовувати сучасні наукові підходи до відбору методик його оцінки та механізмів управління.

In contemporary economic conditions, effective economic activity of the enterprise is impossible without

constant attraction of additional resources. Attracting credit resources to an enterprise not only improves the

efficiency of economic activity, but also increases the efficiency of capital utilization, accelerates the movement

of its financial and material resources, reduces the payback period of investments, expands the scope and scope

of activity. However, before taking out a loan, an enterprise must assess its own creditworthiness and think

through a management mechanism. The purpose of the article is to reveal the essence of the creditworthiness of

the enterprise and to identify the most influential factors in the process of managing the creditworthiness of the

enterprise. The subject is theoretical and practical aspects of managing the creditworthiness of the enterprise.

The set of scientific methods, in particular, methods of scientific abstraction, comparative, analysis and synthesis,

systematization, generalization, induction and deduction, statistical and graphical methods are applied in the

article. The article reveals the essence of the creditworthiness of the enterprise, its main components, summarizes

modern approaches to managing the creditworthiness of the enterprise. Characterization of the main stages of

the creditworthiness of the enterprise is carried out. Some aspects of the credit assessment, which is an important

component of the enterprise credit management system, are revealed. It is revealed that the process of managing

the creditworthiness of an enterprise depends not only on the specifics of the enterprise, but also on the state of

the banking sector of the country. The factors that influence the credit management of the enterprise are identified,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкових трансформацій ефективна

діяльність суб'єкта господарювання неможлива без до$
статньої кількості фінансових ресурсів та відповідно
залучення різних позик. Залучення позикового капіта$
лу сприяє підвищенню результативності господарської
діяльності підприємства, прискоренню руху його фінан$
сових та матеріальних ресурсів, підвищенню ефектив$
ності використання капіталу, зниженню строків окуп$
ності інвестицій, розширенню обсягів та сфери діяль$
ності, формуванню різноманітних цільових фондів гро$
шових коштів, тим самим підвищуючи ринкову вартість
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблематики управління кредитос$

проможністю підприємства присвятили свої наукові
праці чимало зарубіжних та вітчизняних учених, зок$
рема: В. Борисова, Е. Брігхем, Л. Вдовенко, Л. Гапенські,
І. Давидович, П. Дем'яненко, О. Донець, В. Жук, В. Ла$
гутін, Л. Лахтіонова, І. Ломачинська, О. Олійник,
А. Поєзднік, П. Роуз, М. Савлук, Дж. Сінкі, О. Терещен$
ко та інші. Однак, проблема ефективного управління
кредитоспроможністю підприємства залишається акту$
альною й в сучасних умовах. Причиною цього є дина$
мічний розвиток економіки, глобалізація, нестабільне
внутрішнє економічне середовище держави тощо. Ці та
інші фактори постійно змінюються та спричиняють не$
обхідність удосконалення методики управління креди$
тоспроможністю підприємства, що ускладнює процес
дослідження цієї проблеми.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності поняття "креди$

тоспроможність підприємства" та виявлення основних
факторів, які впливають на процес управління кредито$
спроможністю підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління кредитоспроможністю підприємства у

сучасних умовах є одним з основних напрямів його уп$
равлінської діяльності. Ефективне здійснення цього
процесу дозволяє суб'єкту господарювання оператив$
но вирішувати завдання в умовах конкурентної бороть$
би та бути спроможним своєчасно та в необхідному об$
сязі отримати й погасити позикові кошти. Високий
рівень кредитоспроможності уможливлює максиміза$
цію прибутку та сприяє рентабельності діяльності за ра$
хунок залучення кредитних ресурсів. Усе це підвищує
вартість самого підприємства, забезпечуючи тим самим
його інвестиційну привабливість.

Варто зазначити, що в сучасній економічній літера$
турі та нормативних актах є різні підходи до трактуван$
ня сутності поняття "кредитоспроможність" (табл. 1).

З таблиці 1 можна зробити висновок, що існуючі
підходи до визначення сутності поняття "кредитоспро$
можність" варто розділити на два блоки:

Ключові слова: підприємство, фінансові ресурси, позики, потенціал підприємства, кредитоспроможність,
управління кредитоспроможністю підприємства.

Key words: enterprise, financial resources, loans, enterprise potential, creditworthiness, creditworthiness
management of the enterprise.

1) кредитоспроможність як спроможність повністю
та в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'я$
заннями [1; 3; 4; 6];

2) кредитоспроможність як фінансовий стан під$
приємства, що уможливлює отримати кредит й своєчас$
но повернути його [2; 5].

Досліджуючи проблематику управління кредито$
спроможністю підприємства, необхідно враховувати,
що у міжнародній теорії та практиці поняття "креди$
тоспроможність" не має широкого застосування, а більш
прийнятним є термін "кредитний ризик". Так, І. Дави$
дович, І. Ломачинська, А. Мумладзе зазначають, що
"кредитний ризик — це виявлений, прихований або по$
тенційний ризик для надходжень і капіталу, який вини$
кає через неспроможність сторони, що взяла на себе зо$
бов'язання, виконування умови будь$якої фінансової
угоди із контрагентом або в інший спосіб виконати взя$
ти на себе зобов'язання. Кредитний ризик та кредито$
спроможність не є тотожними поняттями, адже креди$
тоспроможність — це оцінка, яка базується на оцінці й
прогнозі потенціалу підприємства, а кредитний ризик
— на поточній оцінці і ймовірності настання певного
ряду наслідків" [7].

Фінансовий стан підприємства формується в процесі
усієї його виробничо$господарської діяльності та під
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів [8]. Зовнішнім
проявом нормального фінансового стану підприємства
є належний рівень його кредитоспроможності. Факто$
ри, що впливають на кредитоспроможність підприєм$
ства класифікуються за такими двома групами — зовнішні
та внутрішні. До зовнішніх факторів відносяться:

— стан соціально$економічного розвитку країни;
— грошово$кредитна та податкова політика країни;
— кон'юнктура фінансового ринку;
— політична ситуація в державі;
— розрахунково$платіжна дисципліна контрагентів;
— ефективність комунікації з контрагентами тощо.
До внутрішніх факторів, що впливають на кредито$

спроможність підприємства відносяться:
— склад і структура оборотних та необоротних

активів;
— грошові кошти та їх еквіваленти;
— суми короткострокових зобов'язань;
— дебіторська заборгованість;
— бюджетне планування;
— корпоративна дисципліна;
— рівень організації виробництва;
— маркетингова політика підприємства тощо.
Також слід відмітити, що управління кредитоспро$

можністю підприємства тісно пов'язане з процесами
управління платоспроможністю та ліквідністю. Ці по$
казники взаємозалежні, адже за відсутності необхідних
фінансових ресурсів, підприємство залучає кредити для
покращення своєї ліквідності та платоспроможності, і
водночас, за умови низької ліквідності та платоспро$
можності підприємство не зможе відповідати за своїми
кредитними зобов'язаннями.

as well as the priority directions of its improvement. For effective credit management at the enterprise it is

necessary to carry out a systematic analysis of its internal and external environment, to use modern scientific

approaches to the selection of methods of effective assessment and management.
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Для банку, який надає кредит, необхідно, щоб під$
приємство було не лише платоспроможним, а в пріори$
теті є його кредитоспроможність, з огляду на те, що на
відміну від інших зобов'язань, кредитні зобов'язання
підприємства перед банком повинні бути погашені вик$
лючно грошовими ресурсами. Підприємство може бути
визнане неплатоспроможним, але кредитоспроможним,
оскільки значний вплив на осатаній показник має забез$
печеність кредиту [9].

Процес управління кредитоспроможністю під$
приємств базується на якісній оцінці. І. Шовкун зазна$
чає, що "оцінка кредитоспроможності позичальника —
це процес комплексного визначення кількісних та якіс$
них параметрів його фінансового стану, яке проводить$
ся кредитором (банком) з метою аналізу та прогнозу$
вання ймовірних ризиків і визначення можливості, роз$
міру та умов надання кредиту" [10].

Необхідність оцінки кредитоспроможності виникає
як перед підприємствами, які бажають залучити фінан$
сові ресурси за привабливими умовами, так і перед бан$
ками, які прагнуть мінімізувати кредитні ризики. Націо$
нальний банк України надає право банківським устано$
вам самостійно установлювати основні та додаткові кри$
терії оцінки фінансового стану позичальника, які підви$
щують вимоги до показників з метою адекватної оцінки
кредитних ризиків і належного контролю за ними, але
банки не публікують своїх методик аналізу кредитосп$
роможності позичальника, що унеможливлює їх аналіз
[11; 12]. Основні існуючі у вітчизняній та світовій прак$
тиці підходи і методики до оцінки кредитоспроможності
позичальника (підприємства) наведенні на рис. 1.

У звітах Національного банку України проаналізо$
вано вітчизняний кредитний ринок за 2018 рік й виявле$
но, що в Україні 51,7 % кредитів є непрацюючими, зок$
рема основну частину непрацюючих кредитів становлять
кредити надані корпоративному сектору — 85 % [6].
Станом на 2019 рік українські банки лідирують за част$
кою непрацюючих кредитів у світі (рис. 2).

Існування значної кількості непрацюючих кредитів
свідчить про низький рівень конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств, а також про неефективну

стратегію управління. Причиною цього явища переваж$
но є зовнішні конфлікти, військові дії, втрата територій
та ринків збуту, що вплинули на якість боргу вкрай не$
гативно. Визначальними в перетворенні кредитів на не$
працюючі стали саме внутрішні проблеми банківської
системи. Низькі кредитні стандарти, нехтування ліміта$
ми концентрації боргів, високий обсяг валютного кре$
дитування стали основою масових дефолтів корпорацій
за боргами перед банками України.

Повертаючись до процесу управління кредитоспро$
можністю підприємства, слід зазначити, що це є скла$
довою системи управління підприємства в цілому. Мета

Автор Визначення поняття 
Лагутін В.Д. «це спроможність позичальника повністю і 

своєчасно розрахуватися за своїми борговими 
зобов’язаннями» [1] 

Лахтіонова Л.А. «це такий фінансовий стан підприємства, який дає 
змогу отримати кредит і своєчасно повернути 
його» [2] 

Олійник О.О. «це спроможність і бажання позичальника у 
визначений кредитною угодою терміном і в 
повному обсязі розрахуватися за своїми 
борговими зобов’язаннями» [3] 

Поєзднік А.І. «це комплексне поняття, яке характеризує 
спроможність та готовність позичальника до 
здійснення кредитної операції, яка оцінюється 
банком з огляду на фінансово економічне 
становище позичальника та на якість зробленої 
ним кредитної пропозиції, а також з точки зору 
прийнятності для банку кредитора кредитного 
ризику й можливості керувати ним» [4] 

Нечипоренко А.В. «фінансовий стан підприємства, за якого воно 
спроможне ефективно використовувати позикові 
кошти, а також вчасно повертати кредити» [5] 

Національний 
банк України 

«наявність у позичальника (контрагента банку) 
передумов для проведення кредитної операції та 
його спроможність повернути борг у повному 
обсязі та в обумовлені договором строки» [6] 

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття
"кредитоспроможність"

Джерело: складено авторами.

Рис. 1. Оцінка кредитоспроможності підприємства
Джерело: складено авторами на основі [6—12].
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управління кредитоспро$
можністю полягає у забез$
печенні певного рівня кре$
дитоспроможності, за яко$
го підприємство було б
спроможне виконати свої
зобов'язання щодо пога$
шення основної суми боргу
та відсотків за ним у поточ$
ному та перспективному пе$
ріодах [9]. Також метою
функціонування механізму
управління кредитоспро$
можністю підприємства є
підтримка та досягнення
встановленого її рівня за ра$
хунок своєчасного реагу$
вання на зміну внутрішніх та
зовнішніх умов діяльності
суб'єкта господарювання.
На рисунку 3 представлено
структуру управління кре$
дитоспроможністю під$
приємства.

Слід зазначити, підтримка кредитоспроможності
вітчизняних підприємств з боку держави чи банків
знаходиться на досить низькому рівні. В Україні ство$
рений фонд підтримки підприємництва, програми
підтримки підприємств стратегічних галузей, існує
ряд програм кредитування для бізнесу у банках тощо.
Але підтримка з боку держави не є результативною й
відповідно не має позитивних результатів через ви$
сокий рівень тінізації економіки та монополізацію
ринку.

Зарубіжний досвід свідчить про необхідність ство$
рення спеціальних систем підтримки бізнесу, які у свою
чергу складаються із спеціалізованих органів у вико$
навчій владі. Основні напрями підтримки кредитоспро$
можності підприємств у зарубіжних країнах наведено
на рисунку 4.

Процес управління кредитоспроможністю під$
приємств в Україні ускладнений низкою факторів, як
внутрішніх (внутрішнє середовище підприємства, його
операційна діяльність, потенціал), так і зовнішніх (стан
вітчизняної та світової економіки, особливості функціо$
нування банківської галузі тощо). Доцільно виділити ос$
новні з них:

1. Знаходження підприємства позичальника на не$
підконтрольних Україні територіях або на територіях,
що зазнали руйнувань під час проведення АТО/ООС.

2. Належність підприємства$боржника до галузей,
які постраждали від втрати ринку РФ (зокрема це сто$
сується галузей машинобудування, виробництво труб,
молочних продуктів).

3. Значні втрати від спаду внутрішнього попиту під
час фінансової кризи (зокрема операції з нерухомістю,
будівництво, виробництво будматеріалів, автомобілів).

4. Відсутність операційної діяльності при отриманні
кредиту.

5. Наявність операційної діяльності, але неприйнят$
не боргове навантаження при отриманні позики.

6. Завищене боргове навантаження для боржників
при отриманні позики.

7. Відсоток кредитування завищений, кредитні умо$
ви невигідні порівняно з кредитними умовами для бізне$
су в розвинених країнах світу.

Найбільш застосовуваним у вітчизняній практиці ме$
ханізмом забезпечення кредитоспроможності підприє$
мства є пошук внутрішніх джерел для збільшення при$
бутковості й досягнення беззбиткової роботи за допо$

Рис. 2. Рейтинг країн за показником непрацюючих кредитів

Джерело: складено авторами на основі [6].

Рис. 3. Структура управління кредитоспроможністю підприємства

Джерело: складено авторами на основі [1—4, 9; 12; 13].
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могою збільшення виробничої потужності, підвищення
якості продуктів та послуг, а також за рахунок поси$
лення конкурентоспроможності підприємства на рин$
ку, раціонального використання матеріальних, трудо$
вих і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних
витрат та зниження собівартості товарів та послуг.

Таким чином, оцінка фінансового стану підприєм$
ства та врахування усіх можливих ризиків виступають
ключовими факторами ефективного управління креди$
тоспроможністю загалом, що дозволяє запобігти невип$
равданому залученню позикового капіталу, забезпечи$
ти своєчасне повернення позик, знизити ризик непла$
тежів та підвищити ефективність своєї діяльності. Для
ефективного управління кредитоспроможністю на
підприємстві необхідно здійснювати системний аналіз
його внутрішнього та зовнішнього середовища, викори$
стовувати сучасні наукові підходи до відбору методик
його оцінки та механізмів управління.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження процесу управ$

ління кредитоспроможністю підприємства можемо зро$
бити такі висновки:

1. Українські підприємства нині функціонують у
несприятливих економічних умовах. Динамічний курс
валют, нестабільність економічного та політичного се$
редовища значно ускладнюють діяльність підприємств,
негативно впливаючи на їхню конкурентоспроможність;
значна кількість вітчизняних підприємств перебуває в
стані санації та ліквідується. Щоб залишатися на ринку
та розвиватися далі за таких умов підприємствам необ$
хідно вибудувати стратегію управління конкуренто$
спроможністю.

2. Конкурентоспроможність підприємства — це
його здатність відповідати за своїми кредиторськими зо$
бов'язаннями. Процеси управління кредитоспромож$
ністю підприємства є складовою політики управління.
Показник конкурентоспроможності перебуває у тісно$
му взаємозв'язку з показниками платоспроможності та
ліквідності. Але для банків, як кредиторів, важливий
саме показник кредитоспроможності підприємства.

3. У світовій практиці не використовується поняття
"кредитоспроможність" у разі оцінки позичальника, а
частіше використовують показник "кредитний ризик",
який характеризує ймовірність виплати або невиплати
боргових зобов'язань банку. Цей показник є важливим

Рис. 4. Підходи до підтримки кредитоспроможності підприємств у зарубіжних країнах

Джерело: складено авторами на основі [2; 11; 12].
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в оцінюванні позичальника, але вужчим за показник кре$
дитоспроможності, адже не враховує низку факторів,
таких як ліквідність та фінансовий стан активів і пасивів
підприємства. Проте, враховуючи неякісну звітність
вітчизняних підприємств, кризу банківського сектору та
значний рівень корупції, в українській практиці для кре$
дитування суб'єктів господарювання доцільно викори$
стовувати обидва показники.

4. Ефективний механізм кредитоспроможності
підприємства повинен базуватися на якісному, систем$
ному аналізі його фінансових показників, а також на
оцінці ринкового середовища. Через динамічний розви$
ток економіки та суспільства в цілому, досить складно
використовувати універсальний підхід до оцінки конку$
рентоспроможності підприємства. Проте можна ви$
окремити ключові принципи, на яких повинна базува$
тися методика його оцінки:

— забезпечення максимальної достовірності оцін$
ки, яка базується на системному аналізі всіх необхід$
них інформаційних даних;

— визначення широкого кола показників, які все$
бічно характеризують кредитоспроможність підприє$
мства, ураховуючи специфіку діяльності підприєм$
ства, та середовища, в якому воно функціонує, на ос$
нові даних показників здійснювати коефіцієнтний
аналіз;

— диференційований підхід до оцінювання креди$
тоспроможності щодо підприємства (обов'язково вра$
ховувати специфіку виробництва, форму забезпечення
поточного й прогнозованого оцінювання кредитоспро$
можності підприємства);

— використання сучасних наукових методів, моде$
лей оцінювання, залучення незалежних експертів, за$
стосування сучасних інноваційних підходів до здійснен$
ня оцінки та оптимізації процесів управління кредитос$
проможністю підприємства.
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