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У статті досліджено процеси взаємозв’язку розвитку кредитного капіталу та конкурентоспроможності підприємств України. 
Висвітлено особливості економічних механізмів управління конкурентоспроможністю підприємств. Вивчено вплив певних важе-
лів, зокрема кредитування, на конкурентоспроможність підприємств. Досліджено стан маркетингового забезпечення їх конкурен-
тоспроможності. Визначено напрями вдосконалення кредитного механізму у підприємницькій діяльності. Встановлено напрями 
державного регулювання та підтримки конкурентоспроможності підприємств. 
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В статье исследованы процессы взаимосвязи развития кредитного капитала и конкурентоспособности предприятий Укра-
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Постановка проблеми. У сучасних умовах еко-
номічного розвитку України у зв’язку зі спадом 
виробництва необхідно звернути увагу на виявлення 
проблем та аналіз стану кредитування суб’єктів під-
приємницької діяльності, оскільки рівень розвитку 
бізнесу значною мірою залежить від можливості 
одержання підприємствами кредиту.

Докорінні зміни в характері та напрямах розвитку 
людської цивілізації супроводжуються чисельними 
проблемами культурного та економічного розвитку. 
Основним вектором руху інноваційного суспільства 
початку ХХІ ст. є пошуки новизни, креативних спо-
собів реагування на виклики глобалізованого світу. 
У результаті з`являються специфічні форми соціо-
культурного опанування дійсності. Нині суспільний 
розвиток можна уявити як сукупність трьох груп 
чинників: матеріально-культурних, духовно-куль-
турних та соціально-культурних. Матеріальні та 
духовні параметри виступають елементами цілісного 
процесу, у центрі якого стоїть людина [10, с. 39].

Підвищення ефективності бізнесу неможливе 

тільки в рамках власних ресурсів підприємств. Для 
розширення фінансових можливостей підприємства 
необхідно залучення додаткових позикових коштів із 
метою збільшення вкладень у власний бізнес і одер-
жання більшого прибутку. 

Проблема забезпечення підприємства фінансо-
вими ресурсами як довгострокового, так і коротко-
строкового характеру є актуальною для здійснення 
процесу розширеного відтворення. Ефективність і 
гнучкість управління формуванням позикового капі-
талу сприяють створенню оптимальної фінансової 
структури капіталу підприємства. 

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена 
необхідністю подальшого всебічного наукового аналізу 
управління формуванням кредитного капіталу під-
приємства, що безпосередньо впливає на фінансовий 
результат діяльності підприємства, що, по-перше, дасть 
змогу обрати й обґрунтувати найбільш раціональну 
стратегію залучення позикових коштів, а по-друге, 
визначити можливі шляхи й необхідні заходи щодо 
залучення капіталу в реальну сферу виробництва.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні 
існує значна кількість публікацій відомих учених, в 
яких досліджено проблеми кредитування суб’єктів 
підприємницької діяльності, а саме Т. Говорушко, 
О. Ґудзь, В. Лагутіна, А. Поддєрогіна [11, с. 20]. Однак 
аналіз цих джерел показує, що більшість наукових 
праць, пов’язаних із кредитуванням підприємств, 
потребують системного підходу до вирішення питань 
щодо вдосконалення кредитного забезпечення в умо-
вах виходу з фінансово-економічної кризи [8, с. 15].

У вітчизняній і зарубіжній літературі неоднора-
зово досліджувалися питання використання матема-
тичних моделей та методів для визначення оптималь-
ної структури капіталу підприємства та визначення 
оптимальної величини кредиту. Однак існують про-
блеми, пов’язані з оптимізацією кредитної політики 
підприємства, які опрацьовано недостатньо. 

Дослідження проблеми конкурентоспроможності 
постійно проводилось у розвинутих країнах. Теоре-
тичним надбанням є наукові праці економістів різних 
часів: А. Сміта, Д. Рікардо, Г. Азоєва, І. Ансоффа, 
С. Брю, Дж. Кейнса, К. Макконнелла, А. Маршалла, 
Дж. Мілля, А. Пезенті, М. Портера, Дж. Робінсона, 
А. Томпсона, М. Трейсі, Р. Фатхутдінова, Ф. Хайєка, 
Й. Шумпетера, Д. Юданова та ін. [1].

Україна перебуває на етапі становлення ринко-
вої економіки, і вивчення проблеми конкуренто-
спроможності теж перебуває у початковому стані. 
Перші результати дослідження зазначеної проблема-
тики оприлюднені у працях вітчизняних економіс-
тів В. Андрійчука, В. Вітвіцького, П. Гайдуцького, 
М. Маліка, В. Месель-Веселяка, О. Могильного, 
О. Онищенка, Б. Пасхавера, М. Пугачова, П. Саблука, 
С. Тивончука, О. Шпичака, В. Юрчишина та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні сутності кон-
курентоспроможності потенціалу підприємства, осно-
вних складників і шляхів його підвищення в сучас-
них ринкових умовах; визначенні впливу кредитного 
капіталу на конкурентоспроможність підприємств.

Об’єктом дослідження обрано процес впливу кре-
дитного капіталу на діяльність підприємств.

Предметом дослідження є теоретичні та прак-
тичні положення, методи, методичне забезпечення 
процесу утворення кредитного капіталу підприємств 
з урахуванням взаємозв’язку й узгодженості його 
кредитоспроможності.

Методологічну основу дослідження становлять тео-
ретичні положення сучасної економічної теорії та теорії 
управління, розробки зарубіжних і вітчизняних уче-
них щодо впливу кредитного капіталу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-
годні перед підприємствами, як уже було зазначено 
вище, гостро стоїть проблема формування стійких 
конкурентних переваг на основі найбільш повного 
взаємоузгодження можливостей підприємств із вну-
трішнім потенціалом та невикористаними резервами 
для максимальної ефективності роботи підприємств 
на конкурентному ринку [7, с. 43].

Дослідження конкурентоспроможності потенці-
алу є одним із напрямів маркетингових досліджень 
і передбачає аналіз й оцінювання окремих сторін 
діяльності конкурентів, а також стан конкурент-
ного середовища підприємства. Для повного розу-
міння цієї економічної категорії доцільно розглянуті 
різні підходи до визначення конкурентоспромож-
ності потенціалу підприємства. В основу формування 
економічної категорії конкурентоспроможність 
потенціалу підприємства покладено концептуальні 
положення теорії конкуренції та теорії потенціалу 
підприємства [6, с. 56].

Феномен симбіозу теоретичних і методичних 
засад двох теорій має бути представлений економіч-
ним інструментарієм, який містить поняття кон-
куренції, конкурентів, конкурентоспроможності, 
ємності ринку, конкурентних переваг, ринкової ніші 
тощо. Конкурентоспроможність потенціалу підпри-
ємства не є внутрішньою природною якістю системи 
його взаємопов’язаних ресурсів і може бути оцінена 
тільки за наявності конкурентів. 

Виходячи із цих міркувань, Д.Є. Салавеліс робить 
висновок, що конкурентоспроможність потенціалу 
підприємства як економічна категорія дає порів-
няльну характеристику та відображає рівень пере-
ваги результативних показників оцінки стану сис-
теми його ресурсів і можливостей щодо аналогічних 
показників конкурентів на ринку, а також ураховує 
взаємодію всіх складових елементів потенціалу під-
приємства, реально оцінює його позиції на ринку, 
ринкову частку, можливості щодо просування про-
дукції, ефективність її збуту [2, с. 23]. Тобто автор 
визначає цю економічну категорію через те, що 
вона характеризує, яке інформаційне навантаження 
несе для підприємства, але такий підхід, на нашу 
думку, є вузьким і не до кінця передає її сутність. 
Л.Р. Кравчук та І.В. Пшебишевська розглядають 
конкурентоспроможність потенціалу підприємства з 
позицій історико-системного підходу і визначають її 
як об'єкт управління [3, с. 45].

Кожне підприємство, яке виходить на ринок із 
власною продукцією, намагається досягти переваги 
над іншими підприємствами. Можливості підпри-
ємства у досягненні такої переваги визначаються 
поняттям «конкурентоспроможність». Конкуренція 
в самому широкому розумінні означає суперництво 
на будь-якому рівні між окремими юридичними або 
фізичними особами (конкурентами), які зацікавлені 
в досягненні однієї й тієї ж мети – переваги над сво-
їми суперниками. В економічній літературі конку-
рентні переваги часто ототожнюються з можливос-
тями розпоряджатися наявними ресурсами, тобто із 
конкурентоспроможністю.

Зокрема, Р.А. Фатхутдінов пропонує визначити 
сутність конкурентної переваги на основі поняття «цін-
ність». При цьому під цінністю ним розуміється щось 
особливе, то, чим система володіє, прагне зберегти або 
мати в майбутньому. Вчений уводить поняття конку-
рентної переваги, під якою пропонує розуміти «яку-
небудь ексклюзивну цінність, якою володіє система 
і яка дає їй перевагу перед конкурентами» [4]. При 
цьому науковець уважає, що конкурентні переваги 
втілюються у товарах, що випускаються системою 
і реалізовуються на ринках. Конкурентні переваги 
можуть мати різноманітні форми залежно від специ-
фіки галузі, товару, ринку. Під час визначення кон-
курентних переваг важливо орієнтуватися на запити 
споживачів та переконатися в тому, що ці переваги 
сприймаються ними як такі. Висока роль капіталу в 
економічному розвитку підприємства і забезпеченні 
задоволення інтересів держави, власників і персо-
налу визначає його як головний об’єкт фінансового 
управління підприємством, а забезпечення ефектив-
ного його використання належить до найбільш від-
повідальних завдань фінансового менеджменту. 

Капітал підприємства характеризується не тільки 
своєю багатоаспектною сутністю, але й багатоманіт-
ністю образів, в яких він виступає. Під загальним 
поняттям «капітал підприємства» розуміють різно-
манітні його види, які характеризуються нині декіль-
кома десятками термінів. Усе це потребує необхідної 
систематизації термінів, що використовуються.
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Така систематизація здійснена за найбільш важ-

ливими класифікаційними ознаками. Рівень ефек-
тивності господарської діяльності підприємства 
визначається цілеспрямованим формуванням його 
капіталу. Основною метою формування капіталу під-
приємства є задоволення потреб у придбанні необхід-
них активів та оптимізація його структури з позицій 
забезпечення умов ефективного його використання 
[5, с. 10].

З урахуванням цієї мети процес формування капі-
талу підприємства базується на основі таких прин-
ципів: 

1. Урахування перспектив розвитку господар-
ської діяльності підприємства, процес формування 
обсягу і структури капіталу підпорядкований завдан-
ням забезпечення його господарської діяльності не 
тільки на початковій стадії функціонування підпри-
ємства, але й на перспективу. Значення перспектив-
ності формування капіталу підприємства досягається 
шляхом включення всіх рахунків, пов’язаних з 
його формуванням, у бізнес-план проекту створення 
нового підприємства. 

2. Забезпечення відповідності обсягу залученого 
капіталу до обсягу формуючих активів підприємства. 
Загальна потреба в капіталі підприємства базується 
на його потребі в оборотних і необоротних активах.

Висновки. Використання підприємством сучасних 
форм кредитування (овердрафту, факторингу, век-
сельних кредитів), залучення оптимальних обсягів, 
позичених коштів сприяє зміцненню його економіч-
ної безпеки та підвищенню ефективності діяльності. 

Залучення підприємством кредитних ресурсів за 
допомогою такого інструменту, як облігації, має стати 
не панацеєю чи єдиним способом їхнього залучення, 

а лише додатковим щодо кредитування методом, 
оскільки має на меті зменшити ризик неотримання 
у повному чи достатньому обсязі грошових ресур-
сів, необхідних йому для розвитку своєї діяльності.
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