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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА
АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання про кредитоємність ви�

никає, як правило, у відносинах окре�
мих підприємств з банками та іншими
кредитними установами. У вітчизняній
науці [1, 2, 3] термін «кредитоємність»
використовується відносно рідко.
Більш поширений він у англомовній
літературі («debt capacity» [8]).

Термін «кредитоємність» деталь�
но розглядає С. О. Маслова [3] в кон�
тексті визначення меж кредиту. С. О.
Маслова стверджує: «границі вико�
ристання кредиту … можуть бути
ширше або вужче меж кредиту» та
«межі кредитування вказують на най�
більший рівень використання креди�
ту». Як максимально можливий обсяг
кредитування розглядають креди�
тоємність інші дослідники вітчизня�
ної та зарубіжної економік [1, 2, 8].

Дану статтю присвячено визначен�
ню сумарної потреби підприємств лег�
кої промисловості у кредитах на роз�
виток виробництва. Коректна відповідь
на це питання ускладнюється особли�
востями державної статистики, яка не
завжди надає пряму інформацію щодо
об’єкта оцінки. Тому, метою статті є
формування алгоритму пошуку непря�
мої інформації для розрахунку валової
потреби підприємств легкої промисло�
вості в кредитах на розвиток виробниц�
тва продукції.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

За даними Держкомстату Украї�
ни [6], частка основної номенклату�
ри вітчизняних товарів легкої про�
мисловості на роздрібному ринку
зменшується впродовж кількох ос�
танніх років (табл. 1).

Тенденцію зниження частки ринку
вітчизняного виробника можна зміни�
ти на протилежну за рахунок збільшен�
ня інвестицій в продуктові та техно�
логічні інновації. З найбільш доступних
джерел інвестування розвитку вироб�
ництва за умов, що склалися, є власні
кошти підприємств та кредити комерц�
ійних банків: фінансування з державно�
го бюджету малоймовірно, а сторонні
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2003 2004 2005 2006 

 ,   
 , % 

35,4 28,6 24,5 21,8 

Таблиця 1. Роздрібний товарооборот основної номенклатури товарів легкої
промисловості

Таблиця 2. Показники ринку товарів легкої промисловості
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3 803,2 4 668,4 5 014,2 6 127,7 

,  . 8 725,1 5 788,0 5 772,9 6 415,3 
,  . 9 667,7 4 630,8 8 220,0 7 830,3 

  ,  . 14 188,8 18 231,8 25 050,2 33 750,6 

інвестори, як правило, вимагають реаль�
ного контролю за фінансовими потока�
ми на підприємстві. Сучасні тенденції
зростання обсягів реалізації та експор�
ту продукції (табл. 2) відображають об�
’єктивну можливість та суб’єктивну
спроможність використання власних
коштів у розвитку галузі. Динаміка втра�
ти частки вітчизняного ринку (табл. 1)
навертає на використання кредитних
коштів, як найбільш доступних.

Перш ніж прогнозувати обсяги
кредитування підприємств легкої
промисловості, необхідно визначити
їх валову потребу у кредитах (вало�
ву кредитоємність). Відповідно, спо�
чатку розраховувався вартісний об�
сяг товарів легкої промисловості, що
реалізується на вітчизняному ринку,
тобто вартість ВВР

ТЛП
 ( внутрішнього

ринку товарів легкої промисловості.
Цьому питанню присвячено окрему
публікацію [4]. В табл. 2 наведено
дані з обсягу реалізації, експорту,
імпорту та вартості внутрішнього
ринку товарів легкої промисловості
(розраховано автором за даними
Держкомстату України [5, 6, 7]).

Далі розраховувалася частка
ринку вітчизняних товарів легкої
промисловості. З цією метою з дос�
татньо високою мірою вірогідності
можливе використання значення ча�
стки товарів, вироблених на тери�
торії України (табл. 1), хоча цей по�

казник стосується роздрібного това�
рообороту основної номенклатури
товарів легкої промисловості. Роз�
рахунок вартості ВВРВ

ТЛП
 внутрішнь�

ого ринку вітчизняних товарів легкої
промисловості можна провести за
формулою 1.

ВВРВ
ТЛП

 = ВВР
ТЛП

 х (ЧРРВ
ТЛП  

/100%) (1)
де ЧРРВ

ТЛП
 — частка вартості роз�

дрібного ринку вітчизняних товарів
легкої промисловості у загальному
обсязі внутрішнього ринку товарів
легкої промисловості, у %.

Розраховані згідно з формулою
1 та за даними таблиць 1 і 2 щорічні
значення вартості внутрішнього рин�
ку вітчизняних товарів легкої про�
мисловості представлено в табл. 3.

За даними табл. 3, значення вар�
тісного обсягу ринку вітчизняних
товарів легкої промисловості у 2006
р. становила 7 357,6 млн грн. Звідси
різниця ВПРВ

ТЛП
 між вартістю ВВР

ТЛП

внутрішнього ринку товарів легкої
промисловості та його вітчизняною
частиною ВВРВ

ТЛП
 у 2006 р. складала:

ВПРВ
ТЛП

 = 33 750,6 млн грн.–
–7 357,6 млн грн. = 26 393,0 млн грн.

Визначена різниця вартісного об�
сягу ринків відображає потенційні
можливості розвитку виробництва на
вітчизняних підприємствах легкої
промисловості. Показник різниці —
показник потенціальної частини рин�
ку, яку можуть опановувати вітчиз�
няні підприємства. Зрозуміло, що не
можна в один рік замістити імпортну
продукцію вітчизняною. Але, за умо�
вою прийняття стратегії на опануван�
ня вітчизняного ринку, необхідно
визначити вартість факторів вироб�
ництва товарів легкої промисловості.
Ці фактори можна розділити на дві
групи з умовними назвами: основні
засоби та оборотні кошти. Умовність
їхніх назв пов’язана з відображенням
Держкомстатом України показників
вартості цих факторів. Наприклад,
вартість оборотних коштів визна�
чається на основі показника опера�
ційних витрат на виробництво реалі�

УДК 336.77

У статті досліджуються методичні підходи до визначення креди.
тоємності підприємств легкої промисловості.
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Таблиця 3. Вартість внутрішнього ринку вітчизняних
товарів легкої промисловості

 
  

2003 2004 2005 2006 

  ,  . 5 022,8 5 214,3 6 137,3 7 357,6 

Таблиця 4. Основні засоби на підприємствах легкої промисловості

Таблиця 5. Оборотні кошти у виробництві продукції легкої промисловості

 
  

2003 2004 2005 2006 

     
( ),  . 

5 498 5 030 5 076 5 127 

      
, . 

1,45 1,08 1,01 0,84 

 
  

2004 2005 2006 

 ,  . 4 562,3 5 024,5 5 954,0 
     , . 0,98 1,00 0,97 

зованої продукції [5] за виключенням
нарахованої амортизації. З одного
боку, за своїм складом зазначені опе�
раційні витрати відповідають крите�
рію швидкого (менше одного року)
перенесення вартості на продукцію,
з іншого боку, в них не відображають�
ся запаси товарно�матеріальних
цінностей. У даних про основні засо�
би не відображено їхнє завантажен�
ня, тому не можна відрахувати
вартість машин, обладнання, транс�
порту, які знаходяться у простої.
Відповідно, зроблено припущення,
що для виробництва реалізованої
продукції необхідні всі враховані ста�
тистикою [5] основні засоби.

Задля поставленої задачі визна�
чення вартості факторів виробницт�
ва реалізованої продукції розгляне�
мо динаміку вартісних показників
основних засобів підприємств легкої
промисловості та визначимо
місткість основних засобів в реалізо�
ваній продукції як відношення вар�
тості основних засобів до вартості
обсягу реалізованої продукції: МРП

З
= З

П
\В

РП
, де МРП

З
 — місткість основ�

них засобів у реалізованій продукції
(термін «місткість основних засобів
у реалізованій продукції» по змісту
близький до термінів «капіта�
лоємність» та «капіталомісткість»,
але не є їхнім синонімом); З

П
 — пер�

вісна вартість основних засобів; В
РП

— вартість реалізованої продукції.
Розраховані за даними Держкомста�
ту України [5] значення середньорі�
чної вартості основних засобів та
місткості основних засобів у реалі�
зованій продукції наведено в табл. 4.

Таким чином, один з факторів
виробництва реалізованої продукції
— основні засоби — коштував у 2006
році не менше 84 коп. на 1 грн. реал�

ротних коштів.
Дані про вартість оборотних

коштів, що витрачаються на вироб�
ництво продукції легкої промисло�
вості, Держкомстат України подає
починаючи з 2004 р. В табл. 5 наве�
дено загальну вартість О оборотних
коштів, витрачених на виробництво
реалізованої продукції та місткість
МРП

О
 ( оборотних коштів в реалізо�

ваній продукції.
Таким чином, вартість ВФВП

ТЛП
факторів виробництва однієї гривні
реалізованої продукції легкої про�
мисловості в 2006 р. становила:

ВФВП
ТЛП

 = 0,84 грн. + 0,97 грн. =
=1,81 грн

Як відомо, продукція вітчизняних
підприємств реалізується на внутрі�
шньому та зовнішньому ринках. Для
визначення вартості ВСР

ТЛП
 загально�

го обсягу продажів товарів легкої
промисловості, вироблених в Україні,
необхідно до вартості ВВРВ

ТЛП
  внутрі�

шнього ринку вітчизняних товарів
(дані табл. 3 для 2006 р.) додати фак�
тичну вартість ЕЗРВ

ТЛП
 експорту цих

товарів в 2006 р. (табл. 2).
ВСР

ТЛП 
= 7 357,6 млн грн. +

+ 6 415,3 млн грн. = 13 772,9 млн грн.
Таким чином, на одиницю обсягу
ПОР

ТЛП
 реалізованої в 2006 р. про�

дукції припадає  13 772,9 млн грн./6
127,7 млн грн.= 2,25 грн. питомої вар�
тості ВП

ТЛП
 вітчизняних товарів, про�

даних на внутрішньому та зовнішнь�
ому ринках. Відповідно, для гіпоте�
тичного опанування всього внутріш�
нього ринку товарів легкої промис�
ловості необхідно, щоб обсяг ППОР

ТЛП
реалізації продукції підприємств
легкої промисловості становив:

ППОР
ТЛП 

= ВПРВ
ТЛП

 /ВП
ТЛП

=
= 26393,0 млн грн./2,25 грн. =

= 11 730,2 млн грн.
Нарешті, можна визначити

вартість КВ
ЛП

 факторів виробництва
визначеного обсягу ППОР

ТЛП
 реалі�

зації продукції легкої промисловості
в 2006 р.

КВ
ЛП 

= ППОР
ТЛП 

 х ВФВП
ТЛП

 =
= 11 730,2 млн грн.

  
х 

 
1,81 грн. =

= 21 231,7 млн грн.

ВИСНОВКИ
Розраховане значення КВ

ЛП 
 є та�

кож валовою потребою у кредитах
підприємств легкої промисловості, або
валовою кредитоємністю. Враховуючи
достатньо довгий нормативний термін
проектування і будівництва нових
підприємств легкої промисловості (що�
найменше 12 місяців), до яких додаєть�
ся термін погодження документів в
місцевих органах влади, а також пев�
ний час на найом персоналу та вихід
підприємства на проектну потужність,
показник КВ

ЛП 
 валової кредитоємності

зросте відповідно до поточної додат�
ної динаміки витрат населення на то�
вари і послуги та питомої ваги товарів
легкої промисловості у цих витратах.
Навіть, якщо сформувати сукупність
конкретних проектів розвитку вироб�
ництва товарів легкої промисловості,
направлених на опанування вітчизня�
ними підприємствами внутрішнього
ринку, то й ці проекти не відображати�
муть нових умов ринку, які виникнуть
на момент їх реалізації.
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ізованої продукції.
Другим фактором є

місткість МРП
О
 оборотних

коштів в реалізованій
продукції, яка визна�
чається за формулою:

МРП
О
=О/В

РП
,

де О — вартість обо�


