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конкретных предложений по применению срочных контрактов и развитию нормативной базы этих
финансовых инструментов.
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МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИЧКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
На сучасному етапі розвитку економіки України помітно, що ефективна фінансова діяльність
підприємств неможлива без постійного залучення позичкових засобів. Бо саме використання
позичкового капіталу дозволяє суттєво розширити обсяг господарської діяльності підприємств,
забезпечити більш ефективне використання власного капіталу, формування різноманітних цільових
фондів і, як наслідок, – підвищити ринкову вартість підприємств. Суттєвим явищем є те, що хоча
основу будь-якого бізнесу становить власний капітал, на підприємствах багатьох галузей економіки
обсяг використовуваних позичкових коштів значно перевищує обсяг власного капіталу. Тому досить
актуальним і ефективним є аналіз обсягів формування позичкового капіталу та розробка механізму
його залучення провідними підприємствами гірничо-збагачувального комплексу України (ВАТ
«ПівнГЗК», ВАТ «ПівдГЗК», ВАТ «ЦГЗК», ВАТ «ІнГЗК») протягом 2005-2007 рр. Теоретичні
аспекти висвітлення даної проблеми знайшли своє відображення в розробках таких вчених:
Бланк І.О., Терещенко О.О., Владичин У.В., Бобров Є.А., Дорошенко Т.В., Перзекс М.Б., Захарін С.В.
Позичковий капітал, який використовує підприємство, характеризує в сукупності обсяг його
фінансових зобов’язань (загальну суму боргу). Дані зобов’язання поділяються наступним чином:
1) довгостроковий позичковий капітал (всі форми функціонуючого на підприємстві
позичкового капіталу з терміном його використання більше одного року): довгострокові кредити
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банків та позикові засоби, термін повернення яких ще не настав; довгострокові кредити і позики не
погашенні в зазначений термін;
2) короткостроковий позичковий капітал (всі форми залученого позичкового капіталу з
терміном використання до одного року): короткострокові кредити банків та позикові засоби, термін
повернення яких ще не настав; короткострокові кредити і позики не погашені в зазначений термін;
кредиторська заборгованість; інші короткострокові фінансові зобов’язання [1, с. 237-238]. Діяльність
підприємства по залученню позичкового капіталу безпосередньо пов’язана з функціонуванням
кредитного ринку, розвитком його видів і сегментів, станом кон’юнктури.
Метою статті є розробка ефективних форм і аналіз використання механізму залучення
позичкового капіталу підприємствами гірничо-збагачувального комплексу України.
Кредитний ринок (ринок позичкового капіталу) є одним із складових елементів фінансового
ринку, на якому об’єктом купівлі-продажу виступають вільні кредитні ресурси і окремі обслуговуючі
їх фінансові інструменти, повернення яких здійснюється на умовах строковості і платності.
Процес розвитку кредитного ринку характеризується постійним переміщенням кредитних
ресурсів з одних його сегментів в інші та навіть між кредитним і фондовим ринком.
Виділяють наступну класифікацію залучених позичкових засобів:
За цільовим призначенням (для забезпечення відтворення позаоборотних та оборотних активів,
для задоволення інших господарських чи соціальних потреб).
Згідно з джерелами залучення (позичкові кошти залучені із внутрішніх чи зовнішніх джерел).
Згідно періоду залучення (довгострокові, короткострокові).
За формою залучення (фінансовий кредит, фінансовий лізинг, товарний чи комерційний
кредит, інші).
Згідно форми забезпечення (незабезпеченні, забезпеченні гарантією, заставою) [2, с. 291-293].
Вивчивши поставлену проблему, було проаналізовано структуру позичкового капіталу і
механізм його залучення на ВАТ «ПівнГЗК», ВАТ «ПівдГЗК», ВАТ «ЦГЗК», ВАТ «ІнГЗК» протягом
2005-2007 рр.
Як свідчать дані по підприємствам, сума власного капіталу у 2007 р. порівняно з 2005 р.
помітно зростає на 86% (ВАТ «ПівнГЗК»), на 3,97% (ВАТ «ПівдГЗК»), на 77,7% (ВАТ «ЦГЗК») та на
91,6% (ВАТ «ІнГЗК»). Виявлено, що на ВАТ «ПівнГЗК» частка власного капіталу протягом 20052007 рр. перевищує частку позичкового капіталу, що свідчить про певний рівень фінансової стійкості
підприємства. На інших аналізованих підприємствах спостерігається нестабільність щодо
співвідношення часток власного і позичкового капіталу (відбувається то перевищення частки
позичкового капіталу, то частки власного капіталу протягом зазначеного періоду). Тому, доцільним є
графічне відображення динаміки зміни частки позичкових коштів у загальному обсязі капіталу
підприємств протягом 2005-2007 рр. (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка зміни частки позичкових коштів у загальному обсязі капіталу на
підприємствах гірничо-збагачувального комплексу України
Розглянувши наявність у даних підприємств довгострокових кредитів, можна відзначити, що
на період 2005-2006 рр. вони залучені лише ВАТ «ІнГЗК», а вже в 2007 р. ВАТ «ПівнГЗК» та ВАТ
«ЦГЗК» було отримано довгострокові кредити у сумі 1515000 тис.грн. і 505000 тис.грн. відповідно,
частину яких доцільно було б спрямувати на оновлення техніко-технологічної бази підприємств та
підвищення безпеки праці. Спостерігається стійка тенденція наявності інших довгострокових
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фінансових зобов’язань протягом 2005-2007 рр. лише на ВАТ «ПівнГЗК» (сума яких коливається у
розмірі від 420 до 501 тис.грн. і має спадну тенденцію) та на ВАТ «ЦГЗК» (суми фінансових
зобов’язань становлять 15954 і 9658 тис.грн.).
Проаналізувавши динаміку короткострокових кредитів банків на зазначених підприємствах,
виявлено відносну стабільність в отриманні даних коштів ВАТ «ПівдГЗК» (у 2007 р. порівняно з 2005
р. їх сума зросла на 108,2%) та наявність кредиту розміром 505 тис.грн. на ВАТ «ЦГЗК» у 2007 р.; на
ВАТ «ІнГЗК» короткостроковий кредит було отримано тільки в 2005 р. у сумі 43457 тис.грн. та у
2006 р. – 56202 тис.грн.
ВАТ «ПівнГЗК» за аналізований період короткострокові кредити банків взагалі не отримувало.
Відобразимо зазначені тенденції графічно для їх більш наочного сприйняття (рис. 2).
Динаміка залучення короткострокових кредитів аналізованими
підприємствами
300000

Зачення,
тис.грн.

250000
200000

ВАТ "ПівдГЗК"

150000

ВАТ "ЦГЗК"

100000

ВАТ "ІнГЗК"

50000
0
2005

2006

2007

Роки

Рис. 2. Динаміка залучення короткострокових кредитів провідними підприємствами
гірничо-збагачувального комплексу України
Доцільно відмітити, що кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги присутня на
всіх підприємствах. Спадаючу тенденцію аналізованого показника відзначено на ВАТ «ПівнГЗК» та
ВАТ «ЦГЗК» (у 2007 р. порівняно з 2005 р. дана сума зменшилася на 53,2% та 19,8% відповідно), що
є позитивним явищем і свідчить про платоспроможність підприємства. Проте на ВАТ «ПівдГЗК» та
ВАТ «ІнГЗК» протягом 2005-2007 рр. наявним є зростання даних коштів на 49,7% та 17,5%
відповідно. Динаміку зміни даного показника представлено графічно на рис. 3.
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Рис. 3. Динаміка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на провідних
підприємствах гірничо-збагачувального комплексу України
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями протягом 2005-2007 рр. на ВАТ
«ПівдГЗК» повністю відсутня; на ВАТ «ПівнГЗК» у 2007 р. порівняно з 2005 р. даний показник
зменшився на 38591 тис.грн., що є досить сприятливою тенденцією; на ВАТ «ЦГЗК» дана
заборгованість наявна лише у 2006 і 2007 рр. (10135 тис.грн. і 913 тис.грн. відповідно), проте на ВАТ
«ІнГЗК» заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в зазначений період відсутня.
Отже, проаналізувавши отримані дані, виявлено, що підприємства не здійснюють активної
політики залучення банківських кредитів (як короткострокових, так і довгострокових), проте існують
значні суми інших фінансових зобов'язань, що в певній мірі стримують ефективний розвиток
підприємств. Проте, слід зазначити, що на достатньо вигідних умовах відбувається довгострокове
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кредитування діяльності ВАТ «ПівнГЗК» (за найнижчими відсотковими ставками на кредитні
ресурси); ВАТ «ПівдГЗК» обслуговується на умовах кредитної лінії.
Управління залученням позичкових коштів являє собою цілеспрямований процес їх
формування із різноманітних джерел і в різноманітних формах відповідно з потребами підприємства
в аналізованому капіталі на етапах його розвитку. Не лише отримання позичкових коштів, а саме
ефективне їх використання забезпечить підвищення господарської діяльності підприємств.
Визначено, що безліч завдань, які вирішуються в момент зазначеного управління, визначають
необхідність розробки спеціального механізму (алгоритму) залучення позикових коштів, який
доцільно використовувати підприємствами гірничо-збагачувального комплексу, що сприятиме
ефективнішому залученню і використанню зазначеного капіталу:
1. Аналіз залучення і використання позичкового капіталу в попередньому періоді (вивчається
динаміка загального обсягу залучення позичкових коштів за визначений період, їх темпи росту,
визначаються форми залучення, вивчається склад можливих кредиторів).
2. Визначення цілей залучення позичкового капіталу в майбутньому періоді: інтенсивне
оновлення техніко-технологічної бази підприємств гірничо-збагачувального комплексу, яка є значно
застарілою; впровадження нових технологій виробництва; автоматизація та механізація виробничих
процесів.
3. Визначення граничного обсягу залучення позичкових коштів та оцінка вартості залучення
позичкового капіталу з різних джерел (залучення коштів з меншою позичковою ставкою).
4. Визначення співвідношення обсягу позичкових коштів, що залучаються на довго- і
короткостроковій основі (визначається повний та середній термін використання позичкового
капіталу).
5. Визначення форм залучення позичкових коштів та визначення складу основних кредиторів.
6. Формування ефективних умов залучення кредитів (термін надання кредиту, ставка відсотка
за кредит, умови виплати суми відсотка та основної суми та інші умови).
7. Забезпечення ефективного та цільового використання кредитів (визначення оборотності і
рентабельності позичкового капіталу) і, в свою чергу, забезпечення своєчасних та повних
розрахунків по одержаних кредитах, згідно з умовами договору.
Таким чином, виявлено, що на провідних підприємствах гірничо-збагачувального комплексу
України сума залучених довгострокових і короткострокових кредитів є незначною та в певній мірі
неефективно використовується, що стримує розвиток зазначених підприємств. Проблемним
питанням на сьогоднішній день є висока ціна на позичковий капітал. Аналіз показав, що проценти на
позичковий капітал наближаються до рівня рентабельності виробництва позичальників, що говорить
про підвищену ризикованість та можливі втрати підприємств при залучені кредитів. Тому рішення
про залучення позикових коштів повинні завжди бути як слід виважені та обґрунтовані з точки зору
їх економічної ефективності. На нашу думку, доцільним є застосування керівництвом ВАТ
«ПівнГЗК», ВАТ «ПівдГЗК», ВАТ «ЦГЗК», ВАТ «ІнГЗК» запропонованого механізму залучення
позичкових коштів, який адаптовано саме до умов функціонування аналізованих підприємств. Для
розвитку операцій з кредитування аналізованих підприємств задля розширення їх виробничогосподарської діяльності банкам необхідно: розширити гарантійні та консалтингові операції при
кредитуванні зовнішньоторговельних угод підприємств; використовувати пільгові процентні ставки
по операціях з довгострокового кредитування; знизити валютний ризик по операціях з валютного
кредитування експортерів за рахунок прогнозування банком обсягів валютної виручки підприємства
[3, с. 29-31]. Отже, врахувавши всі зазначені моменти, можливо буде збільшити обсяги залучення
позичкового капіталу і тим самим сприяти розширенню діяльності підприємств гірничозбагачувального комплексу України в умовах трансформаційної економіки.
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