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Тема: ПОЗИЧКОВИЙ КАПІТАЛ І ПОЗИЧКОВИЙ ВІДСОТОК 

Мета: ознайомитися з особливостями формування та функціонування 

позикового капіталу, навчитися розраховувати його ефективність. 

Позичковий капітал - це певна сума вільних грошей, які надаються їх 

власником у тимчасове користування іншій особі (підприємцю) з метою 

отримання відсотка. 

Джерела позичкового капіталу:  

1) тимчасово вивільнені в процесі кругообороту промислового капіталу 

грошові засоби: амортизаційні відрахування, призначені для оновлення 

основного капіталу; тимчасово вільні кошти, призначені для відшкодування 

оборотного капіталу (заробітної плати, сировини тощо); кошти, призначені для 

розширення та модернізації виробництва;  

2) капітали грошових капіталістів-рантьє (особи, що живуть на відсотки);  

3) грошові доходи та заощадження населення;  

4) грошові засоби державного і місцевих бюджетів, різних організацій та 

установ. 

Функції позичкового капіталу: грошове обслуговування промислового 

капіталу; участь у виробництві і розподілі додаткової вартості; сприяння 

акумуляції тимчасово вільних грошових засобів, запровадження їх в обіг з метою 

зростання; використання капіталу-товару з метою отримання прибутку у формі 

відсотка. 

Особливістю позичкового капіталу є специфіка його кругообороту (руху). 

Якщо кругооборот промислового капіталу передбачає послідовне набуття ним 

грошової, продуктивної і товарної форм та здійснюється за формулою: 

Г- Т (Зв +Рс) ... В...Т'- Г', 

 а торговий капітал у процесі свого кругообороту набуває лише грошової і 

товарної форми і здійснюється за формулою  
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Г- Т- Г', 

то позичковий капітал у процесі свого руху весь час перебуває тільки у 

грошовій формі, здійснюючи кругооборот за формулою:  

Г - Г'. 

Поява тимчасово вільних грошових коштів суперечить самій суті капіталу 

(бо ж капітал - це вартість, яка приносить додаткову вартість). Тому за таких 

умов об'єктивно утворюється особлива група підприємців, яка концентрує у 

своїх руках тимчасово вільні гроші й пускає їх в обіг із метою забезпечити їхнє 

зростання. Саме такі гроші, передані одними підприємцями в тимчасове 

користування іншим з метою їх самозростання, набувають форми позичкового 

капіталу. 

Позичковий капітал у процесі свого руху, як і будь-який інший капітал, 

повинен не лише зберегтися у своїй початково авансованій сумі грошей, а й 

зрости, тобто принести своєму власнику дохід. Цей дохід виступає у формі 

відсотка. І тут виникає принаймні два питання. По-перше, за що платить той, хто 

бере гроші в позику. По-друге, звідки беруться гроші в позичальника для виплати 

відсотка. 

Відповідаючи на перше питання, треба згадати, що гроші у формі 

позичкового капіталу набувають додаткової вартості, а саме - приносять 

прибуток. 

Отже, позичальник, беручи в позику певну суму грошей, оплачує їх 

власникові саме цю потенційну можливість отримати прибуток. І відсоток, який 

сплачує позичальник виступає лише як плата за споживну вартість грошей - 

приносити прибуток. За умов опосередкування позичковим капіталом процесу 

виробництва, загальний прибуток розподіляється між підприємцем-

функціонером і власником грошового капіталу. Перший отримує частку, яка 

називається підприємницьким доходом; а частка іншого називається відсотком. 

Позичковий відсоток - це вартість послуги, яка надається кредитором 

позичальнику (клієнту), у вигляді надання йому за плату певної суми грошей на 

обумовлений строк. 
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Кількісно позичковий відсоток залежить від 2 величин: 

− суми (величини) позичкового капіталу; 

− ставки відсотка до позиченої суми. 

Рівень дохідності позичкового капіталу відображає норма позичкового 

відсотка. 

Норма позичкового відсотка – ціна, що сплачується за користування 

грошима. 

На підвищення норми позичкового відсотка впливають: 

− інфляція 

− монополізація кредитної системи та грошових ринків 

− дефіцит держбюджету 

Коливання норми відсотка зростають відповідно до періодів проходження 

різних фаз промислового циклу. У кредитно-грошовій сфері існують реальна та 

номінальна відсоткові ставки. 

Номінальна ставка – поточна ринкова відсоткова ставка без урахування 

темпів інфляції. 

Реальна ставка – номінальна ставка з урахув. очікуваних темпів інфляції. 

Величина відсотка регулюється попитом на позичковий капітал і його 

пропозицією. Ураховуючи, що відсоток є частиною прибутку, він не може бути 

більшим від його загальної суми, навіть дорівнювати їй, тому середня норма 

прибутку становить верхню, максимальну межу відсотка. Мінімальна межа не 

піддається точному визначенню. 

Розмір збільшення чи зменшення позичкового відсотка вимірюється його 

нормою. Норма відсотка - це відношення суми річного доходу, який отримує 

позичковий підприємець, до суми капіталу, що віддається в позику. Розрахунок 

норми відсотка робиться за формулою: 

 

де Нв - норма відсотка; Хрд - сума річного доходу, отриманого на 

позичковий капітал; Кп - сума позичкового капіталу. 
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Норма відсотка в кожний даний момент визначається пропозицією 

позичкового капіталу й попитом на нього. Найбільш низькою вона буває тоді, 

коли пропозиція позичкового капіталу зростає, а попит на нього падає та 

навпаки. У свою чергу попит на грошовий капітал залежить від фази 

економічного циклу. Найвищого рівня відсоток досягає в період кризи, коли 

різко зростає попит на грошовий капітал, необхідний для оновлення основного 

капіталу. 

Позичковий капітал або капітал, що приносить відсотки, як і торговельний, 

виник ще в рабовласницькому суспільстві у вигляді лихварського капіталу, 

відіграв значну роль у руйнуванні феодалізму й становленні капіталізму. Проте 

в умовах сучасної ринкової системи позичковий капітал втратив свою 

самостійність й існує як відокремлена частина промислового капіталу. 

Об'єктивна необхідність появи особливої групи підприємців, що виконують 

специфічні функції перетворення грошей у капітал, диктується самою природою 

капіталу як самозростаючої вартості. У процесі кругообороту й обороту капіталу 

утворюються тимчасово вільні грошові кошти, які не можуть у кожний певний 

момент бути використані як капітал. 

В процесі своєї діяльності компанія використовує позикові кошти, 

одержувані в основному у вигляді: 

- Довгострокового кредиту від комерційних банків та інших компаній; 

- Випуску облігацій, що мають заданий термін погашення і номінальну 

процентну ставку. 

У першому варіанті вартість позикового капіталу дорівнює процентній 

ставці кредиту і встановлюється контрактною угодою між кредиторами і 

позичальником в кожному конкретному випадку окремо. У другому - вартість 

капіталу визначається рівнем прибутковості до погашення, яка може бути 

розрахована з формули 
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де Р - поточна ринкова ціна облігації; З - щорічна процентна виплата 

(купон); N - номінальна вартість облігації; t - кількість років, що залишилися до 

погашення облігації. 

Це рівняння, як зазначено вище, можна вирішити лише наближено, і вельми 

добре наближення може бути отримано з використанням формули Родрігеса 

 

Якщо компанія хоче залучити позиковий капітал, то вона повинна буде 

виплачувати за залученими коштами процентний дохід, як мінімум рівний 

прибутковості по існуючих облігаціях. 

Таким чином, внутрішня дохідність по існуючих облігаціях компанії буде 

представляти собою вартість залучення додаткового позикового капіталу. 

Якщо у компанії з'являться надлишкові кошти, то вона зможе їх 

використовувати на покупку (по суті, погашення) існуючих облігацій за їх 

ринковою вартістю. Зробивши це, компанія отримає дохід, рівний доходу, який 

би отримав будь-який інший інвестор, якби придбав облігації за їх ринковою 

вартістю і тримав у себе до моменту погашення. 

Якщо компанія по іншому інвестує надлишкові кошти, то відмовляється від 

альтернативи погашення облігацій, вибираючи, так само (або не менше) 

прибуткову альтернативу. 

Отже, прибутковість облігації до погашення - альтернативна вартість 

рішення про інвестування коштів. 

Таким чином, незалежно від того, чи є у компанії надлишкові кошти або 

вона потребує їх притоці, прибутковість існуючих облігацій до погашення являє 

собою вартість позикових коштів. 

Ефективна вартість позикових коштів 

Говорячи про вартість позикового капіталу, слід враховувати важливу 

обставину: процентні платежі за борговими зобов'язаннями віднімаються з бази 

оподаткування, що робить необхідним враховувати при розрахунку вартості 
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позикових коштів ставку корпоративного податку на прибуток. На відміну від 

доходів, що виплачуються акціонерам, відсотки, що виплачуються за позикового 

капіталу, включаються в собівартість продукції, тобто враховуються в звіті про 

прибутки до виплати податку на прибуток. Таким чином, вартість позикового 

капіталу після сплати податків стає нижче внутрішньої прибутковості облігації, 

або вартості до сплати податків. 

Для того щоб відобразити цей фінансовий феномен, розглядають так 

звану ефективну вартість позикового капіталу 

 

де t - ставка податку на прибуток. 

Зважена середня вартість капіталу 

Останній крок в оцінці загальної вартості капіталу компанії - розрахунок 

середньої зваженої з вартостей окремих компонентів, що мають різні джерела. 

Розрахунок зваженої середньої вартості капіталу здійснюється за формулою 

 

де - відповідно частки позикових коштів, власного капіталу 

(звичайних акцій і нерозподіленого прибутку), привілейованих акцій у 

загальному обсязі капіталу компанії; - Вартості відповідних частин 

капіталу; t - ставка податку на прибуток. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Завдання 1. На виданий у позику капітал 400 тис. дол. його власник отримав 

річний дохід 16 тис. дол. Визначити норму відсотку. 

Завдання 2. Ринкова вартість звичайних акцій компанії "Фокус" 450 тис. 

дол., Привілейовані акції складають 120 тис. дол., А загальний позиковий капітал 

- 200 тис. дол. Вартість звичайних акцій 14%, привілейованих - 10%, а облігацій 

компанії - 9% . 

Визначте зважену середню вартість капіталу компанії при ставці податку на 

прибуток t = 30%. 

 


