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КРЕДИТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ ТА
ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

На сьогодні промисловість України відчуває гостру нестачу фінансових
ресурсів для подальшого ефективного розвитку в умовах постійної конкурентної
боротьби за передові позиції на світових ринках збуту. Незважаючи на
позитивну динаміку розвитку ринку промислових кредитів в Україні протягом
останніх трьох років, він залишався досить звужений та не забезпечував потреб
економіки

і

промисловості.
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ускладнилась

всесвітньою

економічною кризою, що, у свою чергу, негативно вплинуло на розвиток
промислових підприємств. Банківська система України не достатньо стабільна
та не має необхідної кількості кредитних ресурсів для фінансування
промисловості у зв’язку зі значним зниженням кількості банківських депозитів
або їх відтоку зовсім. Таким чином, кредити надаються стратегічно необхідним
підприємствам на умовах їх платоспроможності під високі відсоткові ставки, що
ставлять підприємства перед вибором пошук інвестора або обрання лояльної та
більш вигідної системи кредитування.
Кредитування промислових підприємств України є об’єктом дослідження
таких вітчизняних вчених, як В.Вітлінського, В.Гейцема, А.Ольшанського,та ін.
Основними причинами залучення кредитів промисловими підприємствами
є, перше, модернізація вже зношеного та непридатного обладнання. По-друге,
залучені кошти необхідні для подальшого розвитку підприємства, зміцнення
його конкурентоспроможності, а також отримання більшого прибутку.[1]
Динаміка кредитів, наданих промисловим підприємствам, зображена на рис.
1.[2]:
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Рис. 1 Кредити, що надані промисловим підприємствам за 2009-2014 рр
Проаналізований період характеризується зростанням суми кредитів,
наданих промисловим підприємствам України. Найбільшого розміру вони
досягли у 2011 році (147111 млн. грн.). Проте, у 2013 році спостерігається
суттєве зменшення суми наданих кредитів. Це було спричинено рядом чинників,
зокрема загальним гальмуванням економічного зростання у світовій економіці,
ростом податкового тягаря, і погіршенням інвестиційного клімату, що призвело
до падіння темпів зростання промислового виробництва.
Отже,
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кредитування реального промислового сектору економіки. Проблема мобілізації
внутрішніх ресурсів і спрямування їх на фінансування інвестиційної діяльності
суб’єктів господарювання через банківське кредитування є загальною для всіх
перехідних економік. Якщо не буде знайдено ефективних шляхів її вирішення,
обмеженість кредитних коштів уже найближчим часом може стати гальмом для
масштабного економічного зростання та широкої інвестиційної діяльності в
Україні. Таким чином, промислові підприємства залишаються фінансово
незахищені їх виживання та стабілізація в умовах сьогодення передбачає
ефективно обрану систему банківського кредитування з боку керівництва.
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