ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
ЕЛЬ-БОШ ДАЛІЛЬ МОНТАЇВНА
УДК: 338.45:621]:005.336.1(043.5)
ДИСЕРТАЦІЯ
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Спеціальність 051 – Економіка
Галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»
Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дисертація

містить

результати

власних

досліджень.

Використання

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
_________________Ель-Бош Д.М.
Науковий керівник Зборовська Ольга Михайлівна, д.е.н., професор
Дисертація є ідентичною іншим примірникам дисертації
Голова спеціалізованої вченої ради ДФ 17.051.038
д.е.н., професор

А.В. Череп
Запоріжжя – 2021

ідей,

2

АНОТАЦІЯ
Ель-Бош Д. М. Економічний механізм регулювання ефективної діяльності
підприємств машинобудування – Кваліфікаційна наукова праця на правах
рукопису.
Дисертація

на

здобуття

наукового

ступеня

доктора

філософії

за

спеціальністю 051 (Економіка). – Запорізький національний університет,
Запоріжжя, 2021.
Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних та методологічних
засад, розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування та аналізу
економічного

механізму

ефективно-орієнтованого

регулювання

економіки

підприємств.
Економічний механізм підприємств машинобудування, що заснований на
принципах комплексності, зі складовими у вигляді важелів, методів та
інструментів впливу, системи регулювання економічної діяльності, та інших
заходів, має бути направленим на створення сприятливого економічного
середовища для економічної діяльності підприємства. Представлена система
регулювання

організаційно-економічних

факторів

економічного

механізму

підприємства охоплює основні впливові фактори, що забезпечують формування
цілісної системи елементів економічного механізму підприємства.
Ефективність

регулювання

економічним

механізмом

підприємств

машинобудівної галузі розглядається з позицій взаємозалежності та взаємовпливу
широкого кола чинників як зовнішнього, так і внутрішнього економічного
середовища ведення фінансово-господарської діяльності. Умови ведення цієї
діяльності визначають специфіку, форми й методи регулювання, які, своєю
чергою, є елементами системи, між якими існують причинно-наслідкові зв’язки.
Наявність цих зв’язків дозволяє розглядати їх, як складові механізму регулювання
від державного рівня до регулювання економічної

діяльності окремого
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підприємства. Відсутність хоча б одного елемента (або неефективне його
застосування) знижує результативність механізму загалом. Розглянуто поняття
ефективності від самих простих його тлумачень, як «позитивних результатів», до
розуміння крізь призму направленості, критеріальності та суб’єктивності.
Успішне функціонування сучасних економічних одиниць піддається, та,
навіть, до деякої міри підлягає державному регулюванню, контролю та впливу.
Представлена систематизація важелів та інструментарію державного впливу на
машинобудівні підприємства, із зауваженням проблемних місць та орієнтації
перспективних напрямів.
Детально розглянута методична база державного регулювання підприємств
машинобудівної промисловості із зазначенням інструментарію, що має бути
застосованим для досягнення позитивних результатів у певних областях
економічного середовища.
Окреме місце відведене поняттю інформації та її впливу на економічний
механізм регулювання із метою досягнення ефективності функціонування
економічного механізму. Для досягнення можливості оцінити будь-яку наявну
інформацію наведена таблиця її детальних властивостей та характеристик, що
практично озброює управлінський склад при проведенні вибірки та аналізу даних.
Розглянута законодавча база та її вплив на функціонування економічного
механізму підприємств машинобудування, як однієї з основотворчих функцій
державного регулювання економіки та діяльності машинобудівних підприємств.
Наведені конкретні приклади законодавчих актів, що регламентують ведення
господарської діяльності цих підприємств.
Сучасний стан діяльності підприємств машинобудування України було
розглянуто з позицій оцінки економічної ефективності діяльності підприємств
машинобудівної галузі. З точки зору географічної прив’язки розгалужені
підприємства машинобудування наведені із зазначенням центрів розташування.
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Результати їх діяльності подані через обсяги виробленої продукції, обсяги
реалізованої продукції та динаміку змін цих показників упродовж останніх років.
Подальший
машинобудування

детальний

розгляд

України

за видами

та

аналіз

продукції

структури

підприємств

та роками, фінансових

результатів, рентабельності, економіко-політичних складових сучасного стану
галузі допоміг виявити основні аспекти впливу політичних, економічних,
соціальних та технологічних факторів на їх діяльність.
Проаналізовано показники фінансово-економічного стану підприємств
машинобудування, та виявлено, що, навіть, у гривневому еквіваленті зниження
обсягів виробництва за останні роки є очевидним. Значний негативний вплив на
показники ефективності діяльності підприємств машинобудування регіону
здійснило падіння курсу національної валюти.
Розроблено

методику

прогнозування

обсягів

реалізації

продукції

підприємств машинобудування Запорізької області, за якою було виявлено надійні
зони параметрів регресії, базисних даних, здійснено прогнозування економічних
показників та його надійні інтервали; коефіцієнт еластичності для значень
базисних даних і прогнозу. Результатом є зменшення обсягів реалізації продукції
підприємств машинобудування Запорізької області у 2020 році.
Як один із шляхів підвищення показника обсягів реалізації продукції
підприємств

машинобудування

було

розглянуто

перспективи

просування

продукції вітчизняних машинобудівних підприємств на ринках ЄС. Виявлено
негативні та позитивні наслідки переходу до нових стандартів ведення виробничої
діяльності для підприємств машинобудування.
Для розуміння особливостей діяльності підприємств машинобудування у
Запорізькому регіоні було розглянуто її сильні та слабкі сторони, можливості та
загрози при виході на європейський ринок.
Проаналізовано

підходи

оцінки

та

управління

ділової

активності

підприємств, їх елементи, спрямованість. Показники можуть бути віднесені до
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підсистеми управління ефективністю діяльності. Представлені способи оцінки
важко використати для визначення рівня стану управління діловою активністю
підприємств. Проте, здійснений аналіз дає змогу створити певні передумови
комплексного визначення стану ділової активності підприємства, яка, своєю
чергою, є першоджерелом для ухвалення певних управлінських рішень.
Здійснений аналіз дає змогу удосконалити підхід до комплексної системи оцінки
ділової активності підприємства.
Конкретизація показників ділової активності підприємств машинобудування
Запорізького

регіону,

що

була

наведена

для

всебічного

аналізу

та

відслідковування динаміки змін показників, дозволяє скласти уяву про рівень
ефективності

виробничо-фінансової

діяльності,

за

яким

функціонують

підприємства. Характеристика цих показників здійснювалась на принципах
порівняльного та трендового аналізу. Усі показники, що були розраховані для
кожного окремого підприємства, упродовж певного часу, було розглянуто та
проаналізовано із пропозицією певних шляхів поліпшення результатів діяльності
із позицій подальшого позитивного розвитку. Традиційність цього підходу дає
спроможність з легкістю розуміти всі нюанси ведення виробничо-господарської
діяльності машинобудівних підприємств, що, своєю чергою, створює базову
основу математичних методик діагностики рівня ефективності економічної
діяльності, однією з яких є запропонована оцінка фінансової привабливості
підприємств.
Розроблено

модель

оцінки

ефективності

економічного

механізму

підприємства із застосуванням методів кореляційного аналізу та множинної
регресії, за умови дії певних факторів (змін) зовнішніх чи внутрішніх. На прикладі
підприємств

машинобудування

розраховано

його

показники

економічної

ефективності діяльності з урахуванням впливу окремих факторів. Оцінка
економічної та інвестиційної ефективності підприємства проводилась на основі
ряду економічних показників, розрахованих автором. Запропонована модель має
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широке поле застосування, зокрема, при моделюванні, діагностиці, здійсненні
контролю та оцінки ступеня впливу окремих факторів на загальну економічну
ефективність підприємства.
На тлі висвітлення основних проблемних зон у середовищі функціонування
вітчизняних машинобудівних підприємств була побудована математична модель
для детермінації рівня прибутковості підприємства, за якого буде досягнуте
позитивно-задовільне значення показника рентабельності. Таким чином було
виявлено та математично визначено ступінь зв’язку та впливу одного
економічного показника на інший. Ефект пошуку позитивного вектора розвитку
підприємства було розраховано на базі застосування моделі оцінки параметрів
багатофакторної лінійної регресії методом найменших квадратів із використанням
матриць. Необхідні розрахунки були зроблені на основі чисельних економічних
показників, що були визначені автором за результатами діяльності конкретного
запорізького машинобудівного підприємства.
За сучасних умов нестабільного економічного середовища ефективність
діяльності підприємств, зокрема машинобудівної сфери залежить від внутрішніх
та зовнішніх

факторів, як позитивних, так

і

негативних. Ризики, які

супроводжують діяльність вітчизняних підприємств, мають неабиякий вплив на
результативність їх економічної діяльності.
Розроблено інструментарій моніторингу економічного стану підприємства за
оцінки ризику за дисперсією, за коефіцієнтом варіації, за систематичним ризиком.
Ризики та варіації рівня прибутковості було розраховано для підприємств
машинобудування Запорізького регіону із визначенням найбільш нестабільного, із
подальшим розрахунком ймовірності його банкрутства за методиками відомих
зарубіжних та вітчизняних економістів.
За результатами проведеного дослідження сформовано науково-практичні та
методичні засади, запропоновано концептуальні положення моніторингу та
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управління ефективністю економічного механізму підприємств, розроблено
методичні заходи для їх реалізації.
Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних робіт
економічного факультету Запорізького національного університету. Основні
результати

досліджень

знайшли

практичне

використання

в

діяльності

ПрАТ «Запоріжабразив», ПрАТ «ЗЕРЗ», ТОВ «Запорізький механічний завод».
Ключові слова: економічна ефективність, економічний механізм, аналіз
фінансово-економічної діяльності, фактори впливу, критерії ефективності,
управління ризиками, економічний розвиток, привабливий інвестиційний клімат.
ABSTRACT
El-Bosh D.M. “Economic mechanism of efficient activity regulation for
machinery enterprises” – Qualification scientific work as the manuscript.
The thesis for the Degree of Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 051
(Economics). – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021.
The thesis is devoted to the substantiation of theoretical and methodological
principles, development of scientific and practical recommendations as for formation
and analysis of economic mechanism effectively oriented regulation of enterprises’
economy.
The economic mechanism of mechanical engineering enterprises, based on the
principles of complexity, with components in the forms of levers, methods and
instruments of influence, the system of regulation of economic activity, and other
measures, should be aimed at creating a favorable economic environment for the
economic activity of the company. The presented system of regulation of organizational
and economic factors of the economic mechanism of the enterprise covers the main
influencers that ensure the formation of an integral system of elements of the economic
mechanism of the enterprise.
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Efficiency of regulation of economic mechanism of machinery enterprises is
considered from the stand-out and mutual influence of a wide range of factors of inner
and outer economic environment of conducting financial and economic activities. Terms
of conducting of this activity determine specifics, forms and methods of regulation,
which, in their turn, are elements of the system with cause-effect relationships in it.
The presence of these ties allows us to consider them as components of the
mechanism of the state level to the regulation of economic activity of a particular
enterprise. The absence of at least the one element (or its inefficient use) reduces the
effectiveness of the mechanism as a whole. The concept of efficiency is considered from
it’s the simplest interpretations as "positive results", to understanding through the prism
of direction, criterion and subjectivity.
The successful functioning of modern economic units is exposed, and even, at
some measure is the subject of the state order, control and influence. The
systematization of levers and tools of state influence on machine-building enterprises is
presented, with the remark of problem areas and orientation to perspective directions.
The methodical base of state regulation of machine-building industry enterprises
is considered in detail, indicating the tools that should be used to achieve positive results
in certain areas of the economic environment.
A separate non-overvalued place is reserved for the concept of information and its
impact on the economic mechanism of regulation in order to achieve the effectiveness of
one’s functioning. In order to be able to evaluate any available information, a table of its
detailed properties and characteristics is given, which practically equips the management
when sampling and analyzing bypass data.
The legislative framework and its impact on the functioning of the economic
mechanism of the industrial complex as one of the fundamental functions of state
regulation of the economy and the activities of machine-building enterprises are
considered. Specific examples of legislative acts regulating the conduct of economic
activity of these enterprises are given.
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The current state of the machine-building industry of Ukraine was considered with
estimating the economic efficiency of the enterprises of the machine-building industry.
In terms of geographical linkage, branched mechanical engineering enterprises are given
indicating the centers of location. The results of their activities are presented through the
volume of products produced, the volume of products sold and the dynamics of their
changes through recent years.
Further detailed review and analysis of the structure of the machine-building
industry of Ukraine by types of products and years, financial results, profitability,
economic and political components of the current state of the industry helped to identify
the main aspects of the influence of political, economic social and technological factors
on the engineering industry.
There were the indicators of the financial and economic state of the machinebuilding industry analyzed, and it was found that, even in hryvnia equivalent, the
decrease in production volumes in recent years is obvious. Therefore, among others, the
fall in the exchange rate of the national currency had a negative impact on the
performance indicators of the machine-building industry of the region.
Methodology for predicting the volume of sales of mechanical engineering
products of Zaporizhya region enterprises was developed, according to which reliable
zones of regression parameters were found as well as database data; performed forecast
of the indicator and its reliable intervals; elasticity coefficient for database data and
forecast. As a result, in a reduced form, we can talk about the projected slight decrease
in sales of mechanical engineering products of Zaporizhya region enterprises in 2020.
As one of the ways to increase the volume of sales of mechanical engineering
products, the prospects for promotion of products of domestic machine-building
enterprises in the EU markets were considered. Negative and positive consequences of
transition to new standards of production activity for enterprises of this industry were
identified.
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To understand the peculiarities of the machine-building industry in Zaporizhya, its
strengths and weaknesses, opportunities and threats when entering the European market
were considered.
The analyzed approaches to the estimation of financial business activities of
enterprises are related to the management of financial business activities as their
individual elements, focus or indicators can be attributed to the subsystem of efficiency
management.
The analyzed methods of evaluation hardly can be used to determine the level of
financial business activity success. However, the analysis makes it possible to create
certain prerequisites for a comprehensive determination of the business activity stay,
which, in its turn, is the primary source for certain decision-making. Done analysis
makes it possible to improve the approach to integrated system of estimation of the
financial business activity of the enterprise.
The specification of the financial business activity indicators of some machinebuilding enterprises in Zaporizhya is given for a comprehensive analysis and tracking
the dynamics of changes in indicators, which gives us a pure understanding of the levels
of efficiency of production and financial activities at which these enterprises operate.
The characteristics of these indicators were carried out on the principles of comparative
and trend analysis. Each indicator, which was calculated for each individual enterprise,
for a certain time, was considered and analyzed with the proposal of certain ways of
result - improvement measures in the terms of further positive development. The
traditionalism of this approach makes it possible to easily understand all the nuances of
conducting the production and economic activity of machine-building enterprises, which
in its turn creates the basics of mathematical methods for diagnosing the level of
efficiency of economic activity, one of which is the proposed assessment of the financial
attractiveness of enterprises.
The model of evaluation of the effectiveness of the economic mechanism of the
enterprise with the use of methods of correlation analysis and multiple regression is
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developed, subject to the action of certain factors (changes) of external or internal. On
the example of specific enterprise, the indicators of economic efficiency of the
enterprise are calculated taking into account the influence of certain factors. The
assessment of the economic and investment efficiency of the enterprise was carried out
on the basis of economic indicators group calculated by the author. The proposed model
has a wide range of purposes, in particular, when modeling, diagnosing, controlling and
evaluating the degree of influence of individual factors on the overall economic
efficiency of the enterprise.
The main problem areas in the environment of functioning of domestic machinebuilding enterprises, a mathematical model was built to determine the level of
profitability of the enterprise, at which a positive -satisfactory value of the profitability
indicator will be achieved, thus the degree of communication and the impact of one
economic indicator on another was identified and established.
The effect of finding a positive vector of enterprise development was calculated
on the basis of the application of the model of estimation of parameters of multifactorial
linear regression by the method of the smallest squares using matrices. The necessary
calculations were made on the basis of numerical economic indicators, which are the
results of the economic activities of the particular enterprise.
Under the current circumstances of unstable economic environment, the efficiency
of enterprises, particularly in the machine-building sector, depends on internal and
external factors, both positive and negative. The risks, faced by domestic enterprises,
have not-any impact on the effectiveness of their economic activities.
The tool for monitoring the economic condition of the enterprise in purpose of
risk estimation by variance, variation coefficient and systematic risk has been
developed. Risks and variations of the profitability level were calculated for some
machine-building enterprises in the Zaporizhya region with the definition of the most
unstable, followed by calculating the probability of its bankruptcy according to several
methods of well-known foreign and national economists.
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According to the results of the conducted research, scientific, practical and
methodological principles were formed, conceptual provisions of monitoring and
performance management of the economic mechanism of enterprises were proposed,
methodological measures for their implementation were developed.
Keywords: economic efficiency, еconomic mechanism, analysis of financial and
economic activity, factors of influence, efficiency criterias, risk management, economic
development, attractive investment climate.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасному світі провідну
роль при забезпеченні зростання економіки країни відведено промисловим
підприємствам. Розвиток підприємств машинобудування України створює основу
науково-технічного,

екoнoмічнoгo

і

соціального

прогресу.

Вітчизняне

машинобудування, у свою чергу, є складовою галуззю промисловості і
фундаментом економічного потенціалу країни. Рівень ефективності діяльності
підприємств цієї галузі у чималій мірі впливає на стан соціально-економічного
розвитку України.
Отже, актуальним питанням є дослідження стану та тенденцій розвитку
підприємств машинобудування України. Крім того, не можна зневажати роль, яку
має функція регулювання, її значущість на фоні сучасного економічного стану,
основні економічні методи, важелі та інструменти регулювання, в їх взаємодії з
метою забезпечення процесу функціонування і розвитку економічної системи
підприємств машинобудування, забезпечення відтворення сукупного капіталу.
Підприємства машинобудування відіграють велике значення для зміцнення
економіки України і становлення її як держави з високорозвиненою економікою.
Без підприємств машинобудування неможливо уявити цілісну, повну,
самодостатню промисловість, адже такі підприємства створюють найактивнішу
частину основних виробничих фондів, істотним чином впливають на темпи і
напрями науково-технічного прогресу в різних галузях економіки країни, а також
на зростання продуктивності праці та інші економічні показники, які визначають
ефективність розвитку економіки. В умовах розвитку ринкових відносин успішне
функціонування підприємств можливе лише за умов своєчасної розробки та
прийняття управлінських рішень, спрямованих на аналіз ринкової кон'юнктури,
адаптацію до змін зовнішнього середовища, удосконалення системи управління
підприємством, тобто господарського механізму. Саме тому, дослідження проблем

16

формування

економічного

механізму

регулювання

ефективної

діяльності

підприємств машинобудівної промисловості як складової його економічного
механізму є актуальним.
Огляд

останніх

джерел

досліджень

і

публікацій.

Підвищенню

ефективності економічного механізму, господарського механізму, виробничоекономічного

механізму

присвячені

праці

ряду

зарубіжних

економістів

Б. Бермана, М. Вебера, Ш. Ріста, П. Самуельсона, А. Файоля, Я. Феріанца,
А. Шеклі, Д. Еванса та ін.
Різноманітні аспекти проблематики ефективного регулювання економічного
механізму підприємств досліджено в наукових працях вітчизняних вчених, таких
як Д.І. Бабміндра, Л.В. Базалієва, В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик, Т.І. Батракова,
К.М. Бліщук,

М.А. Болюх,

О.М. Зборовська,

В.З. Бурчевський,

О.Л. Корінцева,

М.І. Горбатюк,

О.І. Маслак,

С.В. Матюх,

А.Ю. Дронова,
Л.Г. Мельник,

В.С. Мочерного, І.В. Охріменко, О.П. Паламарчука, Г.С. Третяк, А.В. Череп та ін.
Проблеми конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у своїх працях
досліджували сучасні українські економісти, серед яких: О.К. Агафонов,
О.М. Алимов,

О.І. Амош,

Ю.В. Кіндзерський,

О.І. Лященко,

О.В. Собкевич,

М.Г. Чумаченко, Л.В. Шинкарук.
У той же час роботи практичного спрямування, що займаються розвитком
підприємств машинобудування не втрачають своєї значущості. Навпаки, проблеми
та успіхи підприємств машинобудування віддзеркалюються у проблемах та
успіхах промислової галузі загалом. Підмічено, що розвиток підприємств
машинобудування слугує імпульсом розвитку промисловості.
Проте досі залишаються не проаналізованими достатньо важливі питання,
зокрема, система регулювання економічної діяльності; заходи, спрямовані на
створення сприятливого економічного середовища для ефективної діяльності.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідних робіт Запорізького
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національного університету

відповідно до планів науково-дослідних робіт, за

темами «Дослідження фінансово-економічного потенціалу Запорізької області»
(державний реєстраційний номер 0116U004853); «Механізми вдосконалення
процесу управління інвестиційно-інноваційним розвитком регіону» (державний
реєстраційний

номер 0116U004852). У межах тем автором запроваджені

дослідження стану та ступеня ефективності економічного механізму підприємств
машинобудування, зокрема підприємств Запорізького регіону та розроблені
практичні рекомендації з підвищенння ефективності виробництва на основі
економічного аналізу.
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні
теоретичних і методичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо
вдосконалення економічного механізму регулювання ефективної діяльності
підприємств машинобудування.
Реалізація мети дослідження зумовила постановку та вирішення таких
завдань:
-

з`ясувати основні засади, що впливають на ефективність економічного

механізму підприємств машинобудування;
-

уточнити зміст категоріального апарату управління ефективністю

економіки;
-

здійснити аналіз сучасного стану, перспектив розвитку господарської

діяльності підприємств машинобудівної сфери промисловості;
-

сформувати концептуальний підхід до сутності та значення оцінки

ефективності виробничої діяльності;
-

дослідити основні підходи до оцінки ефективності виробничої

діяльності сучасного підприємства;
-

виділити

показники оцінки ефективності економічної діяльності

підприємств із визначенням показників інвестиційної та економічної ефективності
діяльності підприємств;

18

-

розробити

практичні

рекомендації

з

управління

ефективністю

виробничої діяльності підприємств;
-

адаптувати

процедури

економічного

моделювання

у

процесах

організації оцінки ефективності економічного механізму підприємств.
Об’єктом дослідження є економічний механізм регулювання ефективної
діяльності підприємств машинобудування.
Предмет дослідження полягає у комплексі теоретичних, організаційнометодичних і практичних засад формування ефективного економічного механізму,
здатного позитивно реагувати на дію зовнішніх і внутрішніх факторів впливу.
Методи дослідження. Для досягнення сформульованої мети і вирішення
поставлених завдань було використано такий інструментарій методів наукового
дослідження: діалектичний метод пізнання – для уточнення категоріальнопонятійного апарату дослідження (підрозділ 1.1); метод індукції та дедукції – для
дослідження

загальних

тенденцій

у

розвитку

фінансових

результатів

господарських об’єктів (підрозділи 2.1, 2.2); метод теоретичного порівняння –
для зведення різних теоретичних підходів до оцінки ефективності економічної
діяльності (підрозділ 2.3); метод спостереження – для вивчення стану
фінансового обліку і контролю підприємств; метод групування – для опрацювання
аналітичної інформації (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); абстрактно-логічний метод,
метод причинно-наслідкових зв’язків, метод опису, метод конкретизації, метод
формалізації – для визначення та задоволення інформаційних потреб користувачів
обліково-аналітичної інформації, необхідної у формуванні управлінської стратегії
підприємства (підрозділи 2.3, 3.1, 3.2, 3.3); діалектичний метод, метод
систематизації, метод узагальнення – для розробки рекомендацій щодо
досягнення ефективності економічного механізму (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1, 3.2,
3.3); графічний метод – для наочної візуалізації результатів дослідження (всі
підрозділи).
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Інформаційною базою дослідження стали: законодавчі нормативно-правові
акти України, аналітичні та методологічні матеріали Міністерства фінансів
України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, звітноаналітична інформація Державної служби статистики України, методичні
рекомендації Державної податкової служби України, навчальні посібники,
монографії, наукові статті вітчизняних та зарубіжних економістів, періодичні
видання та електронні ресурси, матеріали науково-практичних конференцій та
інтернет-видань, матеріали власних досліджень, результати власної практичної
роботи та авторських спостережень. Економічні розрахунки виконані із
застосуванням сучасної методики й комп’ютерних технологій оброблення
статистичних матеріалів.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розвитку теоретикометодичних основ та вдосконаленні прикладних положень щодо формування
економічного

механізму

регулювання

ефективної

діяльності

підприємств

машинобудування. Основні результати проведеного дослідження, які визначають
наукову новизну дисертаційної роботи, характеризуються такими теоретичними і
практичними положеннями:
удосконалено:
-

класифікацію

методів

регулювання

діяльності

промислових

підприємств, які, на відміну від існуючих, враховують об’єкти, суб’єкти, зміст,
призначення, характер, час впливу, спосіб прийняття управлінських рішень та
масштаби втручання регулятора в їх діяльність та яка забезпечить реалізацію
стратегій розвитку підприємства;
-

методичний

підхід

до

оцінки

ефективності

функціонування

економічного механізму підприємства шляхом використання критеріїв Фішера,
Ст’юдента, що, на відміну від існуючих, дасть можливість прогнозувати чистий
дохід від реалізації продукції підприємств машинобудування з метою заповнення
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виробничих потужностей та активізації просування продукції вітчизняних
підприємств машинобудування на ринках ЄС;
-

методичний

підхід

до

діагностики

ефективності

економічного

механізму підприємств машинобудування, який, на відміну від існуючих,
передбачає оцінку внутрішніх та зовнішніх факторів впливу, що дозволяє
виміряти ризикоутворюючі чинники, визначити джерела фінансування діяльності
з позицій окупності з метою формування напрямків діяльності промислових
підприємств;
-

методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств

машинобудування на основі інтегрального показника через середньозважену
вартість капіталу з урахуванням зміни показників внутрішнього середовища
підприємства, що, на відміну від існуючих, дозволяє надати багатовекторну
оцінку забезпечення гнучкості складу та змістовного наповнення критеріїв
ефективності діяльності підприємства задля надання інформації всім зацікавленим
особам;
-

методичний

підхід

до

визначення

впливу

показників

ділової

активності на показники прибутковості з використанням матричного підходу, що,
на відміну від існуючих, дає змогу регулювати показники рентабельності та
прибутку з метою їх максимізації на промислових підприємствах;
набули подальшого розвитку:
-

класифікація властивостей інформаційного забезпечення діяльності

підприємства за критеріями повноти, форми, достовірності, цінності, адекватності,
актуальності,

своєчасності,

чіткості,

корисності,

суб’єктивності,

якості,

репрезентабельності, змістовності, сталості інформації, що дає змогу в залежності
від характерних властивостей вирішувати задачі забезпечення життєдіяльності
підприємств;
-

методичний підхід до комплексно-інтегральної оцінки ефективності

діяльності підприємств під впливом складових ліквідності, фінансової стійкості,
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ділової активності, прибутковості шляхом ранжуванням впливових показників, що
дає змогу врахувати ранги окремих показників з метою виявлення проблем
економічного механізму підприємств для прийняття обґрунтованих управлінських
рішень через комбінацію декількох підходів;
-

сутність поняття економічного механізму як взаємодіючої системи

методів, важелів та інструментів регулювання, нормативно-правових актів,
інформаційного

забезпечення,

організаційно-адміністративної

структури

підприємства, спрямованих на досягнення економічного інтересу;
-

сутність

поняття

ефективності

діяльності

як

успішності

функціонування підприємства за існуючих правових, політичних, економічних,
технологічних,

соціальних

умов,

що

вимірюється

низкою

індикаторів

економічного стану.
Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості
використання науково-теоретичних результатів дослідження, що були одержані в
ході дисертаційної роботи, в практиці ведення господарської та управлінської
діяльності підприємствами машинобудування задля здобуття повної, достовірної
та своєчасної інформації.
Основні результати дослідження знайшли практичне застосування на
ТОВ «Запорізький механічний завод» для коригування діяльності, що дозволило
провести оцінку економічної ефективності та визначити доцільність покращення
фінансової

діяльності

(довідка

№ 1250-1/6

від

07.05.2020 р.),

на

ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» для формування моделі
залежності показників від факторів, створення моделі ефективності на засадах
оптимальності та максимізації результатів діяльності підприємства (довідка
№ 5621 від 10.06.2020 р.), на ПрАТ «Запорізький абразивний комбінат», що
дозволило визначати джерела фінансування діяльності з позицій окупності
(довідка № 8/1638 від 10.11.2020 р.).
Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної
роботи, використовуються в навчальному процесі економічного факультету
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Запорізького

національного

університету

під

час

викладання

дисциплін

«Економіка підприємства», «Фінансовий аналіз в фінансових установах та на
підприємствах»,

«Фінансове

планування»

(довідка

№ 17/01.01-13

від

28.01.2021 р.).
Особистий

внесок

здобувача.

Дисертаційна

робота

є

самостійно

виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розв’язання
актуального наукового завдання щодо формування економічного механізму
регулювання ефективної діяльності підприємств машинобудування. Усі наукові
положення, висновки та рекомендації, які винесено на захист, одержано автором
самостійно. Всі наукові роботи є результатом особистої роботи здобувача та
опубліковано одноосібно.
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної
роботи

доповідалися

та

отримали

схвалення

на

науково–практичних

конференціях: Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент у
XXI сторіччі: методологія і практика» (м. Полтава, 16–17 травня 2013 р.);
XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми планування в
ринкових умовах» (м. Хмельницький-Одеса, 20–22 вересня 2019 р.).
Публікації.

Основні

наукові

положення,

висновки

й

результати

дисертаційної роботи опубліковано в 6 наукових працях, з них: 1 стаття в
науковому періодичному виданні іншої держави, 3 статті в наукових фахових
виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз, 2 тез
доповідей за матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій складає
2,13 друк. арк., які належать особисто автору.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 243 найменування, 11
додатків. Загальний обсяг роботи становить 281 сторінку, з них повний текст
викладений на 198 сторінках. Робота містить 43 таблиці та 31 рисунок (4 сторінки
– таблиці і рисунки, які повністю займають площу сторінки).
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОї
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Складові

економічного

механізму

регулювання

ефективністю

підприємств
Протягом століть економічне суспільство існує, маючи за основу те
твердження, що кожен вид економічної діяльності відбувається з існуванням
певної цілі, досягнення якої можливе з отриманням результату – ефекту.
Діяльність підприємств сьогодення відбувається в умовах існування в рамках
багаторівневого

економічного

механізму,

складові

якого

впливають

на

ефективність діяльності та підлягають регулюванню з боку інституцій, факторів,
подій. Важливою умовою ефективності діяльності підприємств є комплексний
підхід до створення та функціонування економічного механізму регулювання
економічної діяльності. Складовими цього механізму є комплекс важелів, методів
та інструментів впливу на процеси в економіці; система регулювання економічної
діяльності;

заходи, спрямовані

на створення

сприятливого

економічного

середовища для господарської діяльності. Як показано на рис. 1.1, організаційноадміністративна структура, спираючись на нормативні-правові акти, капітал та
достатню кількість необхідної інформації є відправною точкою в організації
виробничого процесу підприємства, що за умов вдалої реалізації продукції своєї
діяльності, отримує дохід. Результати фінансової діяльності піддаються обліку та
контролю за принципами фінансового аналізу. Беручи за основу стратегію
розвитку підприємства розробляється планування діяльності підприємства.
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Рис. 1.1. Система регулювання організаційно-економічних факторів економічного механізму підприємства
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Примітка: розроблено автором
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Базовою складовою економічного механізму регулювання економічної
діяльності підприємств є система яка включає цільові засади, нормативно-правове
забезпечення, інституціональні засади, технологічні вказівки, стандарти тощо.
Через те, що економічні суб’єкти функціонують у відкритому економічному
середовищі із великою кількістю факторів та чинників, які впливають на них
інституційно, організаційно, функціонально, вони у відповідній мірі залежать від
певних преференцій, тенденцій, поведінки та подій, на які необхідно зважувати
при веденні економічної діяльності.
Економічний

механізм

діяльності

підприємств

при

цьому

підлягає

корегуванню свого функціонування за умов відповідності цим факторам,
чинникам із одного боку, та досягнення найбільш можливого результату (ефекту)
– з іншого. Відповідність першим продиктовано тим фактом, що інституції, які
встановлюють (чи в межах відповідності яких зароджуються, змінюються,
назначаються) певні межи факторів, якнайкраще впливають на діяльність
підприємств. А досягнення другого – природнє стремління економічної діяльності.
На рис. 1.2 представлений економічний механізм

підприємства за умови

відкритого економічного середовища, що функціонує під впливом регулювання
держави, ринку, внутрішнього середовища самого підприємства, конкурентного
середовища,

зовнішнього середовища, в яке входять різноманітні наглядові,

контролюючі, фінансові та інформаційні

установи, зовнішньо-економічні

відносини.
Економічний механізм коригується на засадах універсальних методів та
інструментів

регулювання

економіки.

Функціональні

засади

регулювання

економічного механізму підприємства спрямовані на досягнення сталого й
динамічного економічного розвитку, прискорення впровадження досягнень науки,
техніки та технологій у виробництво, підвищення конкурентоспроможності
продукції, розвиток міжнародної науково-технологічної кооперації, науковотехнічного та інноваційного потенціалу, заохочення до збільшення національних
та закордонних інвестицій в промислову сферу, підвищення ефективності
діяльності.

Держава
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Рис. 1.2. Економічний механізм підприємства за умови відкритого економічного середовища
Примітка: розроблено автором
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Від цієї точки зору відштовхується низка науковців, що сприймають зміст,
роль та функціональне призначення економічного механізму регулювання, як
системи форм і методів впливу управління та стимулювання задля сталого
розвитку підприємств. Інші ж розглядають економічний механізм регулювання
підприємствами як складову господарського механізму.
Череп А.В. розглядає економічний механізм як рівнодійний вектор зусиль по
вертикалі (організаційної складової), та горизонталі (економічної складової),
кількісна і якісна визначеність соціально-економічних взаємозв’язків і пропорцій
між підсистемами підприємства, який забезпечує прийняття управлінських
рішень, втілення їх у життя, єдність усіх економічних процесів і зв’язків для
оптимального функціонування підприємства [199, с. 232-236].
Зокрема, Савіна С.C. підкреслює, що економічний механізм слід розглядати
як складну систему, що включає підсистеми інформаційного забезпечення,
планування,

прогнозування,

мотивації,

розвитку,

організації.

Успішне

функціонування організаційно-економічного механізму сприятиме підвищенню
рівня конкурентоспроможності підприємств [173, с. 162-167].
Лукінов І.І. за економічний механізм пропонує приймати складну сукупність
регуляторів, що узгоджують складові фінансової, валютної, цінової, податкової,
митної, монетарної політик у рамках трансформацій ринкової системи із появою
нових економічних зв’язків, що потребують відповідних взаємоузгоджень
регуляторів [108, с.118].
Дідківська Л.І. вважає, що економічний механізм регулювання має
триматись на принципах науковості, погодження інтересів, цілеспрямованості,
системності, доцільності, пріоритетності, комплексності, гнучкості та адаптації,
пріоритету права над економікою, єдності економіки і політики, прозорості,
відповідальності, ефективності [61, с. 14].
За спостереженням Зборовської О.М. економічний механізм забезпечує
формування і визначення умов сприятливих розвитку економічного потенціалу й
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підвищення ефективності його використання, а також надання державної
допомоги національним товаровиробникам. У промисловості економічний
механізм представляється як сукупність конкретних форм зв’язків та як система
фінансово-економічних, правових, організаційно-управлінських важелів [67, с. 2427].
Плющ І.С. визначає економічний механізм у розрізі виробничих відносин як
практичний вираження системи виробничих відносин, що включає засновану на
інтересах сукупність економічних важелів і регуляторів виробництва [153, с.3-9].
Економічний механізм як сукупність різних інструментів, які функціонують
за принципами диверсифікації, що забезпечує компенсацію зниження прибутку за
рахунок підвищення прибутку на інших ринках та використовує переваги
комбінування однієї галузі з іншими високорентабельними галузями, було
представлено Кудряшовим В.П. [95, с. 42-48].
Пропонуємо розглядати економічний механізм підприємства як взаємодіючу
систему методів, важелів та інструментів регулювання, нормативно-правових
актів, інформаційного забезпечення, організаційно-адміністративної структури
підприємства, спрямованих на досягнення економічного інтересу. Ця система має
взаємоузгоджено функціонувати у мінливих умовах сучасного економічного
середовища, за умов впливу внутрішніх та зовнішніх регуляторів, позитивного чи
негативного характеру.
Складність,

багатомірність,

багаторівневість

економічного

механізму

підприємства полягає у тому, що його форми, положення, методи, прийоми,
способи

призвані

прибутковості

сприяти

підприємства.

стабілізації,

нормалізації

Економічний

механізм

та

забезпеченню

підприємства

варто

розглядати як симбіоз організаційно-структурних систем, ринково-цінових
механізмів підприємства, функції планування, механізмів виробничої програми,
механізмів

управління

витратами,

механізмів

стимулювання,

кадрового

забезпечення, відповідальності за показниками діяльності, оцінки та контролю
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діяльності

підприємства.

Усі

складові

економічного

механізму

мають

функціонувати зважено та коректно, згідно з наміченими цілями та завданнями.
Сучасне управління економічним механізмом підприємств засноване на
концепції активної участі в ньому регулятора, який встановлює правила на ринку
та реалізує механізм регулювання та власника в ринковій економіці, його суб'єкта.
Необхідність

включення

регулювання

економіки

викликана

багатьма

об'єктивними причинами, пов'язаними з недосконалістю, ринку, суперечностями,
що виникають на ньому. Межею регулювання економіки виступає ефективність
економічної системи в умовах ринку.
Регулювання економічного механізму являє собою систему типових заходів
законодавчого,

виконавчого

і

контролюючого

характеру,

здійснюваних

адмініструючими установами і громадськими організаціями з метою стабілізації і
пристосування існуючої соціально-економічної системи до умов, що змінюються,
на чому більш докладно зупиняється у наукових працях Стельмащук А.М. [181,
с. 12].
Регулювання окремими економічними механізмами та економікою загалом є
необхідністю ефективного перебігання та досягнення вдалого результату
економічної діяльності. На рівні підприємств це регулювання викликане
особливістю управління та контролю, на рівні ж держави, що також завжди
відображається на діяльності окремого підприємства, регулювання зумовлено
неспроможністю ринкових механізмів до саморегулювання. Але ж загальні засоби
впливу також не позбавлені недоліків, зумовлених існуванням численних
дисфункцій застосування влади. Ці обставини й визначають методи та їх зміст у
застосуванні системи регулювання економічної діяльності окремих суб'єктів
підприємницької діяльності.
Питання про ступінь економічного регулювання в економіці абстрактно не
можна вирішити. Але у кожному конкретному випадку, в кожній економічній
системі ступінь, метод, інструмент, тривалість, інтенсивність регулювання
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різняться з урахуванням особливостей тієї економічної системи, в якій функціонує
певний економічний суб’єкт, галузь, промисловість.
На сучасному етапі розвитку економічної науки необхідність втручання в
економіку підприємств за ринкових умов ведення господарства не дискутується.
До

основних

аргументів

на

її

користь

відносяться

такі:

стабілізація

макроекономічних коливань і зниження ризиків у ринковому господарстві,
компенсація

зовнішніх

витрат,

необхідність

правового

забезпечення

функціонування ринкової економіки, виробництво суспільних товарів.
Із причини того, що сучасні національні господарства функціонують на
основі

відкритості

економічних

відносин

з

іншими

країнами,

питання

забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності на світовому ринку
тісно пов’язане з підтримкою певних напрямків науково-технічного прогресу. Це
завдання також вимагає регуляції.
Вважається, що регуляторний вплив в економічній системі є найзначнішим
для підприємств машинобудування та економіки загалом; механізм регулювання,
за допомогою якого й здійснюється вплив на економічне середовище, потребує
прискіпливої уваги. Фактори впливу та регулювання ефективності економічного
механізму підприємства представлені на рис. 1.3.
Фактори впливу та регулювання ефективністю економічного механізму
підприємства доцільно поділити на чотири групи. Так, до зовнішніх позитивних
факторів можна віднести конкурентне середовище відкритого ринку, державні
програми підтримки, державні кредити, субсидії, ліцензування; до негативних
зовнішніх факторів – нестабільна податкова політика, девальвація національної
валюти, неефективна політика міжнародного співробітництва, бюрократія,
несприятлива кон'юнктура банківського кредитування. Внутрішні позитивні
фактори можуть виражатись через досвід підприємств, якість та унікальність
продукції,

підготовленість

кадрів,

відпрацьована

організаційна

структура

підприємств; негативні внутрішні фактори здебільшого представлені як нестача
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інвестицій, нестабільна економічна ситуація на підприємствах, відтік працівників,
низький рівень мобільності та реагування на кризові явища. Економічне
регулювання поширюється на усі ланки та елементи економічного процесу
залежно від існуючої системи, її проблем та цілей, які важливі сьогодні для певної
організаційної одиниці.

Позитивні
фактори
Зовнішні
Конкурентне
середовище
Державні
програми
підтримки

Державні
кредити
Субсидії
Ліцензування

Фактори впливу та
регулювання
ефективністю
економічного механізму

Внутрішні

Досвід
підприємств
Якість та
унікальність
продукції
Підготовленість
кадрів

Злагоджена
організаційна
структура
підприємств

Негативні
фактори

Зовнішні

Внутрішні

Нестабільна
податкова політика

Нестача
інвестицій

Девальвація
національної
валюти

Нестабільна
економічна
ситуація

Неефективна політика
міжнародного
співробітництва
Бюрократія
Несприятлива кон'юнктура
банківського кредитування

Відтік
працівників
Низька
мобільність
Низьке
кризове
реагування

Рис. 1.3. Фактори впливу та регулювання ефективності економічного механізму
підприємства
Примітка: розроблено автором
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Умови високого ступеня нестабільності економічного середовища сприяють
гостроті дискусії про складові механізму регулювання ефективності національної
економіки. За таких обставин важко недооцінити роль регулювання економічних
процесів на різних рівнях та різних напрямах економічного середовища, що
мають, безперечно, враховуватись для правильного розуміння та впровадження
ефективного функціювання економічного механізму.

Так, Пакулін С.Л.,

Топчій О.О. [141, с.30] при Раді по вивченню продуктивних сил України,
НАН України підкреслюють, що ринкове і державне регулювання є єдиним
економіко-правовим та організаційно-економічним механізмом, що має пристосовуватись до внутрішніх і зовнішніх умов економічного середовища, що постійно
змінюються

в

інструментами

часі

та

просторі.

Економічне

регулювання

здійснюється

державної економічної політики різних напрямів (бюджетної,

грошово-кредитної, податкової, фіскальної, амортизаційної та інших).
Круш П.В. у своїх роботах у визначенні ефективності [93, с. 203] за
відправну точку бере ефективне функціонування складових економіки, загалом,
через визначення загальноекономічних пропорцій розвитку економіки та
сукупність усіх галузей, господарських комплексів і регіонів країни, об'єднаних в
єдине ціле різноманітними економічними зв'язками.
Економічне

регулювання

поширюється

на

всі

ланки

та

елементи

економічного процесу залежно від існуючої системи, її проблем та цілей, які
важливі у наш час для окремого підприємства. Втручання в економіку загалом
спровоковано загальноекономічним значенням принципу, який обґрунтовує
економічне регулювання – неспроможності ринку та виправлення помилок
ринкового механізму. Зокрема, Кузьмін О.Є. [97, с.34] наголошує на тому, що
регулювання може бути доцільним лише за тієї умови, коли ринок не
вирішуватиме задачі оптимального розподілу ресурсів.
Отже, для розвитку економіки України є актуальною роль держави у
корегуванні потреб національної економічної системи, з якими ринок не може
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впоратися. Водночас, державні регулятивні заходи гарантують антимонопольні
основи ведення господарської діяльності для ефективної конкуренції з метою
обмеження монополізованого виробництва та створення рівних умов для
взаємного суперництва підприємницьких фірм [65, с. 28].
Регулювання економічного механізму підприємства часто розглядається
через способи цілеспрямованого впливу регулятора, розрізнюючи прийоми,
форми, способи у формуванні й здійсненні регулятивних функцій. Рішення
стратегічних економічних завдань держави потребує застосування цілої низки
таких прийомів, методів та форм регулювання умов господарювання [61, с. 23].
На рис. 1.4 представлені чинники регулювання економічного механізму
підприємства,
регулювання;

що
за

поділені
життєвою

за
стадією

такими

групами:

підприємства;

за

за

причиною

масштабами

дії

регулятивних заходів; за їх глибиною; за галуззю, де вони запроваджуються; за
предметом та сферою регулювання; за характером задоволення інтересів
підприємства.
Як підкреслює Задихайло Д.В. [65, с. 38]: для з'ясування принципових засад
змісту регулювання відносин між державою та підприємствами необхідно
враховувати наступне: економічна та інформаційна безпека, економічна та
інформаційно-інтелектуальна незалежність, економічні інтереси держави. За
запропонованою нами класифікацією ці чинники можна визначити як: зовнішні,
через те що вони, як правило, носять загальнодержавний характер; базисні, бо
вони

впливають

на

зміст

регулювання;

стратегічні

за

спрямованістю.

Порядок господарювання при чому забезпечується реалізацією змістовних
функцій у межах діючих нормативів, загальноприйнятих методів, відповідних
формах. Методами впливу на економіку виступає сукупність прийомів впливу, що
переслідують цілі у створенні й забезпеченні умов ефективної економічної
політики [65, с. 40].
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Рис. 1.4. Класифікація чинників, за якими регулюється економічний механізм
Примітка: розроблено автором

Норми

впливу

на

економіку

закріплені

законодавчо,

зокрема,

у

Господарському Кодексі України [47], у статтях 12-18 упорядковано засоби
державного регулювання економіки, такі як: державне замовлення, ліцензування,
патентування, регулювання цін і тарифів тощо.
Регулювання

економічними

процесами

безпосередньо

економічною політикою і спрямоване на її реалізацію.

пов'язано

з
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Піклування про кон'юнктуру ринку відображається через підтримку
конкурентного середовища, передбачає створення економічних, правових умов,
правил системи конкурентних відносин, захист конкурентного середовища;
боротьбу проти недобросовісної конкуренції; боротьбу з монополізмом; розробку
стратегічних і тактичних заходів розвитку економічних суб'єктів [16, с. 186].
Більшість економістів вважає, що регулятивна функція повинна виконувати
в економіці задачі з: забезпечування захисту ринкового механізму і нормальної
роботи всіх його елементів і суб'єктів ринкових відносин, здійснювання
економічної законотворчості (створення господарського права та постійне
вдосконалення законодавчих актів); виконання соціально-економічних завдань,
які не може вирішити ринок.
За спостереженням Білецької Л.В. [18, с. 260] у більшості провідних країн із
ринковою економікою діє сучасна модель регулювання, яка є своєрідним синтезом
кейнсіанських і неоліберальних (монетарних) форм і методів, що говорить про те,
що потрібен не догматичний, а творчий підхід до вирішення проблем щодо
втручання держави в ринковий механізм та про неможливість суворого
дотримування виключно однієї концепції. І як свідчить світовий досвід,
найбільший ефект державного регулювання економіки досягається в результаті
поєднання методів фіскальної (основного напряму кейнсіанського регулювання) і
монетарної (основного напряму неоліберального регулювання) економічної
політики [18, с. 260].
Економічний розвиток сучасної України має як негативні, так і позитивні
моменти. Основними проблемами є реформування промисловості, забезпечення
стабільного зростання виробництва, створення надійної системи соціального
захисту, інтеграція до європейського та світового співтовариства [45, с. 5].
У працях вітчизняних економістів було підкреслено, що структурна
перебудова економіки здійснюється через інноваційну та інвестиційну політику.
За таких умов, науково-технічна політика має не лише стимулювати наукові
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дослідження та впроваджувати їх у виробництво, а й перейматись підготовкою
високого рівня кваліфікації кадрів.
Стельмащук А.М. [181, с.115] покладає на структурну політику регулювання
економіки функцію координації всіх інструментів і методів впливу на економіку,
які використовуються в процесі регулювання ринкової системи. Незважаючи на
те, що інструментарій регулювання традиційний, кожній країні притаманна власна
система вибору засобів та пріоритетів, відповідно до прийнятої концепції
державного втручання в економіку, специфіки економічної ситуації, цілей
соціально-економічного розвитку
Важливими інструментами структурного регулювання в короткостроковому
періоді є: регулювання норми кредитного відсотка, податкова політика, політика
прискореної амортизації, субсидії, державна допомога окремим підприємствам чи
галузям, державна закупівля продукції, тощо. Субсидії у підприємництво можуть
носити вид й податкових пільг від держави. У економіках розвинених країн
заохочення інвестицій у відсталі галузі та підприємства стимулюються через
звільнення частини інвестиційних фондів від оподаткування [202, с. 154].
В останні роки більшість країн зосереджують свою увагу на таких галузях, в
яких структурний ефект від розвитку наукомістких технологій полягає у
широкому освоєнні технологій та продуктів високої технологічної складності
традиційними галузями та у формуванні та розвитку їх самих.
Стосовно ж категорії «ефективності» варто відзначити, що її в економічній
науці опрацьовували чимало вчених-економістів. Свій істотний внесок у розвиток
теорії та практики оцінки ефективності виробництва й діяльності підприємства
зробили Азриліян А.І. [1], Андрійчук В.Г. [3], Батракова Т.І. [14], Бедринець М.Д.
[16], Габор С.С. [38], Грещак М.Г. [49], Коваленко Л.О. [82], Кулішов В.В. [99],
Маслак

О.І.

[115],

Мочерний

С.В.

[127],

Олександренко І.В.

[133],

Покропивний С.Ф. [157], Фецович Т.Р. [194], Цапук О.Ю. [195], Череп А.В. [198].
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Правильність побудови системи ефективності виробництва залежить від
розуміння категорії ефективності. Саме тому, чимало праць вітчизняних та
зарубіжних вчених було присвячено поняттю ефективності. Необхідно зазначити,
що в багатьох з них вчені підкреслюють сутність ефективності як досягнення
максимальної кількості результатів за мінімальних затрат.
Мочерний С.В. [127] розглядає ефективність через її спроможність
приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, що підвищують
результативне значення відношення результату до витрат, що забезпечили цей
результат.
Азриліян А.І. [1] розглядає економічну ефективність, як результативність
економічної діяльності, економічних заходів, що була досягнута із витратами
певних ресурсів, факторів. Відношення отриманого результату до затрат ресурсів,
факторів, які зумовили одержання цього результату, досягнення найбільшого
обсягу виробництва із застосуванням ресурсів відповідної вартості характеризує
економічну ефективність.
Як зазначає Мочерний С.В. [126] у вітчизняній економічній літературі
принято виділяти різні сторони економічної ефективності. У той же час в усіх
західні і вітчизняні економісти не виокремлюють речовий зміст і суспільну форму
категорії «економічної ефективності». Доповнюючи це, Матюх С.А. [119, с. 39-42]
підкреслює, що економічну ефективність неможливо оцінити окрім як за певними
критеріями чи показниками. Критерій при цьому береться за головну відмінну
ознаку й визначальну міру вірогідності пізнання сутності ефективності діяльності
економічної одиниці. За критерієм здійснюється кількісна оцінка рівня
ефективності.
Тож, ефективність діяльності підприємства можна розглядати лише
відштовхуючись від результатів, співставленням, оцінюванням їх відношення до
величини затрат, витрачених ресурсів, що були застосовані для досягнення
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економічних інтересів підприємства. У такий спосіб можливо відслідкувати
причинно-наслідкових зв’язки виробництва.
Отже, прийнято розглядати ефективність як результат, який можна досягти,
порівнюючи

показники

прибутковості

виробництва

по

відношенню

до

використаних ресурсів та інших витрат. Класифікують ефективність здебільшого
за сферами прояву, використання та впливу.
Хоча, Череп А.В. пропонує використовувати декілька ознак для класифікації
ефективності як то: рівень управління, кількість видів продукції, вид діяльності
підприємства, метод розрахунку, підходи до розрахунку, виробнича стадія [198].
Братанич М.В. [23, с. 130] своєю чергою розглядає ефективність за рівнем
оцінювання, за рівнем об'єкта господарювання, за умовами оцінювання,

за

ступенем збільшення ефекту, за типом процесу, за метою визначення, за
наслідками отриманих результатів, за характером здійснюваних витрат, за видами
господарської діяльності. Отже, відповідні види ефективності відокремлюються
переважно за багатомірністю одержуваних результатів (ефектів) діяльності
підприємства.
Для досягнення цілей поставлених перед автором у цій роботі пропонується
розглядати ефективність економічного механізму підприємства, як – успішність
його

функціонування

технологічних,

за

соціальних

існуючих
умов,

правових,

що

політичних,

вимірюється

низкою

економічних,
індикаторів

економічного стану підприємства. Вибір пріоритетного ряду параметрів, за якими
здійснюється оцінка ефективності, залежить від проблем, що діагностуються та
цілей, що переслідуються.
Отримати повну та наглядну аналітичну систему здатну діагностувати
існуючі проблеми та недоліки в будь-якій економічній сфери чи економіці
загалом, можна,

розглядаючи ефективність в економіці через існуючі

багаторівневі та різнонаправлені

важелі в економіці, із урахуванням різних

середовищ, та приділяючи увагу окремим факторам впливу, а саме: політико-
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економічна

криза,

глобальні

фінансові

фактори,

інвестиційний

клімат,

технологічні інновації, особливості маркетингового підходу.
Стосовно ж факторів, що впливають на ефективність економічного
механізму, то тут можна сказати, що їх стільки, скільки становить кількість
ресурсів, що задіяні у економічному процесі, ефект, якого, розглядається.
В ідеалі – система організаційно-економічних факторів має забезпечити
відтворення
діяльність

фондів
на

чи

принципах

прибуток,

що

дозволить

здійснювати

самоокупності

із

забезпеченням

необхідних

фондів, що дозволить досягти високої фінансової стійкості та платоспроможності
виробників.
За таких умов розумне управління групами чинників допомагає досягненню
цілей, що ставляться: економічних, що забезпечують відтворення ресурсів із
урахуванням кон'юнктури ринку; технологічних, екологічних, соціальних.
Забезпечення стабільного економічного розвитку і соціальна стабільність є
результатом, якого прагне досягнути кожне підприємство та економіка держави
загалом.
Отже, економіка має стати конкурентоздатною в сучасних глобалізаційних
процесах.

Розробка

шляхів

і

способів

поєднання

зусиль

апарату

регулювання і окремих галузей та підприємств має скласти перспективи
розвитку вітчизняної промисловості. За умов світової фінансової кризи питання
ефективного

регулювання

найважливіших.

механізмом

економічної

системи

є

одним

з
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1.2. Методичні

особливості

регулювання

ефективної

діяльності

підприємств

На

прикладі

розвинених

економік

світу

можна

констатувати,

що

регулювання економічної діяльності підприємства за допомогою певних методів
впливу створює та забезпечує умови для ефективної реалізації економічної
політики країни.
За однією з догм ринкового типу економіки – регулювання економічних
механізмів відбувається на підставі типових заходів законодавчого, виконавчого і
контролюючого характеру, що здійснюються відповідними установами та
організаціями

задля

підтримки,

стабілізації

успішного

функціонування

економічної системи до умов, що змінюються.
Методи
безпосередньої
формування,

регулювання
роботи
способи

прийнято

суб'єктів
і

розглядати

регулювання,

здійснення

як
які

регулятивних

різноманітні
виражають
функцій;

як

прояви
прийоми
способи

цілеспрямованого впливу економічного суб'єкта регулювання на його об'єкт.
Традиційно у науковій літературі відзначається, що ринкова економіка
ніколи не існувала поза суспільством і окремо від держави, так би мовити у
чистому виді. Зокрема, Бабміндра Д.І. [6, с. 222] підкреслює, що регулятивний
вплив може спрямовуватися не лише на нормативне утворення, а й власне,
регулювання економічної діяльності, планування, контроль за нею, навіть,
припинення існування суб’єктів господарювання. Базилевич В.Д. [10, с. 23]
вважає, що вплив на економіку може бути різного ступеня інтенсивності від
тотального управління до повного невтручання. Саме зміни, які відбуваються в
економічному законодавстві визначаються мірою державного впливу в кінцевому
підсумку.
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Скорочення державного втручання в економіку може призвести до
уповільнення темпів розвитку ринкової економіки, зменшення темпів розвитку й у
соціальній сфері, негативно впливати на інші сфери, що й відбулося у перехідний
період економіки України. Невірно розтлумачене вітчизняними державними
діячами ринкове саморегулювання призвело до зазначених проблем, наслідки яких
присутні у вітчизняній економіці сьогодення. За цим контекстом необхідно
відзначити, що перехід до ринкових відносин не є повним відстороненням
держави від регулювання економічними механізмами. Активні регулюючі дії з
боку держави необхідні для нормального функціонування ринкової економіки.
За останні роки чимало економічних шкіл та науковців працювали над
проблемою економічної ефективності та впливу на неї різнокатегоріальних
важелів. Праці велись за напрямом вирішення проблем ефективного використання
виробничих, управлінських, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів;
передумов підвищення якості та ефективності діяльності підприємств шляхом
створення системи підтримки управлінських рішень на основі впровадження
ефективних технологій ризик-менеджменту, використання сучасних освітніх
технологій, фінансових важелів та стимулів, комплексної системи систем
мотивації в процесі підготовки менеджерів.
Проблеми державного регулювання національних економічних процесів із
використанням різноманітних методів та інструментів досліджували такі
вітчизняні автори, як: Алімов О.М. та Амош О.І. [2, с. 130], Базилевич В.Д. [8; 9],
Батракова Т.І. [225, с. 107], Гейць В.М. [42, с. 260], Говорушко Т. [45, с. 3],
Дідківська Л.І. [61, с. 36], Зборовська О.М. [67, с. 32], Кіндзерський Ю.В. [81,
с. 22-46], Коюда О.П. [90, с. 352], Кудряшов В.П. [95, с. 42-53], Лощихін О. [107,
с. 29], Міняйло О.І. [122, с. 37-49], Охріменко І.В. [138, с. 87-90], Панова К.І. [144,
с. 84], Уманців Ю.М. [193], Череп А.В. [226, с. 199], Шинкарук Л.В. [213, с. 304].
Проте, з метою регулювання національної економіки, існуючі наукові
розробки з проблем застосування окремих методів та інструментів здебільшого
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розглядаються ізольовано від інших напрямів економічного регулювання, що
певним чином негативно впливає на ефективність заходів економічної політики.
Розглядаючи ефективність в економіці через існуючі багаторівневі та
різнонаправлені

важелі економіки, із урахуванням різних середовищ та

приділяючи увагу окремим факторам впливу, як то глобалізація, криза, інновації,
інвестиційний клімат, приділяючи увагу маркетинговому підходу та навіть вплив
молоді, як важеля, що має найпотужніший хист до інновацій, можна отримати
повну та наглядну аналітичну систему здатну діагностувати існуючи проблеми та
недоліки в будь-якій економічній сфері чи економіці загалом.
Сучасне економічне становище в державі потребує збереження набутих і
природних переваг та подолання перешкод, що становлять небезпеку для
успішного розвитку як економіки загалом, так і для окремих підприємств. Важелі
механізму економічної ефективності складають вибір інструментарію для
реалізації економічної політики на всіх рівнях її застосування. Для підприємств
важелі механізму економічної ефективності надають можливість обґрунтовувати
управлінські рішення з оптимізації витрат ресурсів, удосконалення технологій,
організації

інвестиційної діяльності.

Розглядати

важелі

впливу

можна

із

врахуванням суб’єкта впливу на макро- чи мікрорівнях.
Звичайно, що кілька важелів можуть впливати на один економічний процес,
як й окремий важіль може впливати на кілька ділянок об'єкта управління, декілька
процесів. Використання засобів, методів державного впливу на економічні
відносини залежить від низки обставин: стану економіки, обставин соціальної
політики, міжнародних зв'язків. Зокрема, регулювання задля сприятливого
розвитку економіки має нести в собі економічний підтекст підвищення
ефективності економічного механізму.
Тож, будь-які перетворення мають бути пов’язані з певним економічним
курсом, політикою, програмами, що змінюють управлінські форми, для реалізації
яких приймаються нові закони. До економічних інструментів регулювання
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структури економіки Уманців Ю.М. та Міняйло О.І. [193] акцентують свою увагу
на різноманітних кредитних пільгах, мета яких полягає у тому, щоб зробити більш
доступними кредитні ресурси. Заохочення вкладень у відсталі галузі та регіони
здійснюється через звільнення від податків частини інвестиційних ресурсів;
запровадження різного роду субсидій, позичок, дотацій, зниження відсоткових
ставок, державні інвестиції. Технічне оновлення основних фондів підприємств
відбувається за умов прискореної амортизації, за допомогою якої підвищуються
норми списання основних фондів. Підвищення привабливості для іноземних
джерел фінансування досягається за допомогою зваженої митної політики, що
сприяє

здійсненню

структурної

перебудови

економічної

системи.

У

співвідношенні особливостей галузевого сектора, економічного стану, рівню
ефективності діяльності та багатьом іншим показникам важелі можна поділити на
економічні, соціальні, технічні, технологічні, збутові, маркетингові, правові та
організаційні.
Отже, економічними важелями як правило виступають інструменти
управління економікою, які є невід’ємною частиною господарського механізму,
включаючи систему цін, тарифів, фінансово-кредитні операції, податки тощо.
Важелі регулювання економіки неможна уявити без певної економічної
політики, фінансових інструментів, економічних нормативів; без наявності
інфраструктури, урахування структурних змін у складі персоналу за ознаками
освіченості та кваліфікації, сфері технологій, підтримка наукових досліджень,
заохочення створення нових високотехнологічних виробництв, тощо. Різноманітні
кредитні пільги, що відносяться до економічних важелів регулювання структури
економіки мають за мету зробити більш доступними кредитні ресурси через
фінансування, зокрема, заохочення вкладень у відсталі галузі та регіони, що
здійснюється через звільнення від податків частини інвестиційних ресурсів; митна
політика, яка виступає формою регулювання зовнішніх джерел фінансування та
залучення додаткових коштів для здійснення структурних трансформацій. Поділ
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важелів на економічні, правові та організаційні, соціальні, технічні та
технологічні, збутові та маркетингові може відбуватись у співвідношенні
особливостей економічного стану, рівня ефективності діяльності та іншими
показниками.
Залежно від мети впливу, методи економічного регулювання можуть бути
спрямовані на: протидію економічному циклу, регулювання багаторівневої
структури господарства, стимулювання інвестицій і досягнення рівноваги між
заощадженнями й інвестиціями; підтримку стабільного економічного зростання;
перерозподіл доходів; забезпечення повної зайнятості; регулювання грошового
обігу; заохочення науково-технічних та дослідницько-конструкторських розробок;
соціальних відносин та соціального забезпечення. Реалізація цих методів
здійснюється, перш за все, за допомогою грошово-кредитної, бюджетноподаткової та соціальної політики держави. Необхідно підкреслити, що роль цих
інструментів не є рівнозначною.
Базуючись на неоліберальній класифікації, особливі заперечення з боку
ринкового регулювання можуть викликати інструменти, які безпосередньо
впливають на ціновий механізм, умови конкуренції, ті, які тимчасово підтримують
окремі галузі і регіони в напрямі, зберігаючи застарілі техніко-технологічні
підприємства, галузі та гальмують у них прогресивні технологічні зрушення.
Інструменти, які спрямовані на стимулювання субсидій, що підтримують
економічні суб'єкти за умов мінливого економічного середовища, компенсують
витрати при розвитку, зростанні та підвищенні ефективності виробництва,
допомагають раціоналізації виробничого процесу – вільні від такого роду
заперечень.
Отже, кожен метод включає в себе певні засоби, таким чином, метод
оформлення економічної діяльності має на увазі: придбання ліцензії, патенту,
державну реєстрацію суб'єкту господарювання, отримання необхідних документів
дозвільного характеру; метод фінансового регулювання включає в себе
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встановлення норм капіталізації, резервування, регулювання цін і тарифів, певний
порядок облікової політики [38, с. 60-65].
Методи та засоби регулювання економіки є затвердженими на державному
рівні та поставлені в рамки правової процедури. Способи державного регулювання
економіки, форми реалізації прописані

у Господарському Кодексі [47].

Положення цього документу закріплюють основні засоби регулювання держави,
що включають в себе: ліцензування, сертифікацію, патентування, стандартизацію,
квотування, застосування нормативів, лімітування, державне замовлення, надання
пільг, дотацій, компенсацій, запровадження інвестиційних, податкових субвенцій і
субсидій, підтримка цільових інновацій.
Для нормального функціонування економічної системи будь-якої країни
держава коригує ті економічні потреби, перед якими ринок безпорадний,
направляючи економічні ресурси на задоволення суспільних потреб, створюючи
виробництво суспільних товарів і послуг, упорядковуючи рівні умови для
рівноправної, ефективної

конкуренції у межах національних економік, для

обмеження монополізації, піклуючись про соціально незахищені верстви
населення.
Переходячи до розгляду конкретних методів державного впливу на
економіку варто зазначити, що вони знаходять своє відображення у законодавстві.
Деталізована класифікація методів регулювання за критеріями впливу на
діяльність підприємств, як суб’єктів господарської діяльності, представлена у
формі рис. 1.5.
В основу запропонованої деталізованої класифікації методів регулювання
покладено поділ методів на види за певними критеріями впливу. Таким чином, за
характером впливу виділяють прямі і непрямі методи впливу. Доречно відмітити,
що здатність безпосередніми владними регуляторами примушувати суб'єкт
господарювання діяти певним чином у економічному середовищі є особливістю
прямих методів державного впливу на економічну сферу. Проте, непрямі методи
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регулювання діяльності підприємств мають інші форми й засоби, вільні від такого
прямого примусу. Вони додають економічну вигоду і стимулюють бажану
поведінку для суспільства і держави.

Рис. 1.5. Класифікація методів регулювання діяльності промислових підприємств.
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [10; 15, с. 28]

У ході процедур регулювання державні органи обирають та діють за
вибраними методами, виходячи із наявного направлення реалізації завдань, що
виступають причиною впливу на економічну діяльність чи економічну систему.
Метод впливу на господарські відносини може мати декілька форм його реалізації.
Приклад алгоритму формування впливу на економічну діяльність представлений
на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Формування впливу на економічну діяльність підприємств за формами
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [7; 14 с. 13-19]
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Важелі економічного впливу, коли вони спираються на структурну політику,
що полягає у плануванні інструментів регулювання, дають змогу домогтися
найбільшої ефективності у процесі її здійснення. Основу регулювання становить
можливість оптимального врахування тенденцій та особливостей економічного та
соціального розвитку. Етап планування та вибору інструментів регулювання має
важливе значення, бо тут відбувається процес взаємодії багатьох структур із
первинною ланкою – підприємством. Для розвинених країн, на цьому етапі
прийняття рішень, до таких інструментів належать правові та адміністративноорганізаційні інструменти, що окреслюють діяльність суб'єктів господарювання, а
у виняткових випадках ці інструменти слугують законодавчою основою
формування захищеності та підтримки для певних підприємств чи галузей [210,
с. 38]
За однією з догм ринкового типу економіки - регулювання економічних
механізмів відбувається на підставі типових заходів законодавчого, виконавчого і
контролюючого характеру, які впроваджують певні організації та установи для
досягнення поставлених цілей, економіко-соціального благополуччя суспільства.
На прикладі розвинених економік світу можна констатувати те, що
регулювання діяльності господарюючих суб’єктів відбувається із застосуванням
певних методів впливу, мета яких полягає в забезпеченні і створенні умов
ефективної реалізації національної економічної політики.
Методи
безпосередньої
формування,

регулювання
роботи
способи

прийнято

суб'єктів
і

розглядати

регулювання,

здійснення

як
які

регулятивних

різноманітні
виражають
функцій;

як

прояви
прийоми
способи

цілеспрямованого впливу економічного суб'єкта регулювання на його об'єкт.
Набір засобів, методів і форм державного регулювання економічних
відносин має бути

усвідомленим, таким, що направлений на вирішення

стратегічних економічних завдань, які стоять перед економікою держави,
суспільством. Урахування таких соціально-політичних факторів, як: національний,
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економічний

та

інформаційно-інтелектуальний

суверенітет,

національні

економічні інтереси; національна економічна та інформаційна безпека є
необхідними підставами для з'ясування принципових засад змісту регулювання
відносин між державою та суб'єктами господарювання.
Від основного змісту регулювання залежать
господарсько-правового

регулювання

економічних

спрямованість та вплив
відносин,

їх

державне

регулювання здійснюється через взаємодіючі політико-економічні чинники. Отже,
відповідно, змістом державного регулювання у сфері економічної діяльності є
здійснювана у встановлених правом формах і відповідними методами реалізація
функцій держави щодо забезпечення господарського порядку.
Залежно від мети впливу, методи економічного регулювання можуть бути
спрямовані на: протидію економічному циклу, стимулювання інвестицій і
досягнення рівноваги між заощадженнями й вкладеннями; підтримку стабільного
економічного росту національної економіки; перерозподіл доходів; регулювання
грошового обігу; забезпечення соціального захисту населення; заохочення
інноваційних розробок; підвищенню рівня зайнятості; регулювання структури
господарства відповідно до галузевої чи регіональної належності, тощо.
Реалізація цих методів здійснюється насамперед за допомогою бюджетноподаткової,

грошово-кредитної

та

соціальної

політики

держави.

Варто

підкреслити, що роль цих інструментів є нерівнозначною.
Для реалізації цілей своєї економічної політики держава використовує різні
форми і методи, які й утворюють інструментарій регулювання економіки.
Визначаючи об'єкти свого впливу, формулюється й мета. Безліч об'єктів впливу
зумовлює і безліч цілей, різноманітних за своїм характером.
Отже,

методи

(засоби)

загальнодержавного

регулювання

економіки

опираються на функції держави. Функції держави в економіці прийнято
розглядати як загальний напрям діяльності держави, через те, що у разі розгляду
прийомів впливу як індивідуальну сукупність, буде втрачена цілісність
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застосування регулюючих заходів. Функції регулювання, як правило, незмінно
статичні, на відміну від методів, що можуть змінюватись, доповнюватись у
залежності від поставлених регулятивними органами цілей.
Сукупність методів варто розглядати як систему, що включає основну,
генеральну ціль, а також конкретні цілі, пов'язані з реалізацією економічного або
соціального процесу і сприяють досягненню головної мети, якою є забезпечення
соціально-економічної стабільності в суспільстві. Безпосереднім наслідком цієї
головної мети виступає формування стартових умов і потенціалу економічного
зростання. Варто зазначити, що методологічна координація економічної діяльності
також піклується про забезпечення інформацією про кон'юнктуру ринку, про
перспективи розвитку економіки, про розробку мотиваційного механізму, про
системи заохочення та санкцій.
Форми

державного

впливу

на

господарські

відносини

несуть в собі характеристики, що дозволяють регулятивним установам
застосовувати

їх

для

вирішення

різних

задач

і

проблем

[210].

Форми і методи державного впливу мають розмежовуватися задля вирішення
економічних проблем не може носити універсальний характер, й має бути
засновано суто на принципах загальноекономічного добробуту й ефективності
виробництва.
Звичайно, для вибору методу регулювання необхідно чітко розуміти
направленість економічної діяльності та цілі, що переслідуються. А вони можуть
бути різними, як то: забезпечення економічної стабільності, вирівнювання
довгострокових

циклічних

і

короткострокових

кон’юнктурних

коливань;

забезпечення рамкових умов функціонування економіки; забезпечення соціальної
стабільності; координація господарської діяльності; підтримка конкурентного
середовища; управління державним сектором в економіці. Кожна з цих цілей має
свої підцілі [176].
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Інструментарій

методів

загальнодержавного

спирається на функції держави.

регулювання

економіки

Функції держави стосовно державного

управління при застосуванні різноманітних заходів впливу на економічні
відносини країни мають бути загальним напрямом діяльності держави, без
конкретизації

індивідуальних

сукупностей

прийомів

впливу.

Функції держави багато в чому стають основою для засобів, методів регулювання
економіки. Загальним напрямом діяльності регулятора, який склалася під впливом
управління при застосуванні різноманітних заходів, а не індивідуальною
сукупністю прийомів впливу, виступає функція регулювання в економіці. На
рис. 1.7

представлені

інструменти

регулювання

економічним

механізмом

підприємства.

Рис. 1.7. Інструменти регулювання економічним механізмом підприємства
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [233, с. 311-314]

Як показано на рис. 1.7 зовнішні інструменти у вигляді формування
бюджету, прийняття законодавчих актів, нормативних документів, положень
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відбиваються в інструментах місцевого значення через наявність державних
інвестицій, державних кредитів, процедур ліцензування, квотування та інше.
Необхідно підкреслити, що основною, головною метою державного
регулювання економіки

та застосування розглянутих методів впливу, є

забезпечення економічної стабільності. Формування стартових умов і потенціалу
економічного

зростання

є

безпосереднім

наслідком цієї

головної

мети.

Переходячи до розгляду конкретних методів державного впливу на економіку,
варто зазначити, що вони знаходять своє відображення через низку інструментів,
які застосовуються заради втілення ефективної діяльності підприємств.
Універсальний

характер

засобів,

методів

економічного

впливу

на

господарські відносини визначається тим, що типи економічних відносин мають
загальні, притаманні економічному середовищу форми впливу. Економічні
вирішення господарських проблем не можуть бути підмінені суто формальними
прийомами управлінського характеру, отже форми і методи впливу на економічні
відносини мають розмежовуватися. Управлінські рішення з оптимізації витрат,
ресурсів,

удосконалення

технологій,

організації

інвестиційної

діяльності

приймаються, враховуючи наявність усього ряду інструментів впливу для кожної
галузі

чи

економіки

загалом. Інструментарій

впливу можна розглядати

відштовхуючись від загальноекономічних процесів чи від окремих випадків
конкретних підприємств [8, с. 164].
Шляхи регулювання ефективною діяльністю підприємств, підходи, вибір
методів, інструментарія взаємопов’язані із особливостями економічної системи, на
яку вони впливають, цілями, наявними ресурсами. Окрема економічна система
диктує

певні

умови

регулювання,

що

мають

задовольняти

особливості

формування та функціонування цієї системи під впливом об’єктивних явищ. При
цьому підприємство діє в певній системі економіко-політичних координат.
Методи, підходи, інструменти, засоби, форми впливу на економічні системи у
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своїй площині залежать від об’єму, спеціалізації, стану, швидкості оборотного
зв’язку, напрямку розвитку, форми власності цих економічних систем.
Направленість та цілі, що переслідуються, тісно пов’язані з вибором методу
впливу чи регулювання економічною діяльністю, своєю чергою мають підцілі.
Таким

чином

формується

дерево

функціонування

апарату

регулювання

економічними процесами. Від рівня загальнодержавного до приватного, адресного
регулювання особливостей функціонування окремих підприємств. Важелі та
інструментарій регулювання економічної діяльності підприємств представляє
розгалудження основних напрямів (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Дерево важелів та інструментарій регулювання економічної діяльності
підприємств
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [232, с. 285]

Як наочно представлено, регулювання діяльності підприємств здійснюється
на рівні: галузевої та регіональної структури національної економіки; за підтримки
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стабільності національної валюти; забезпечення повної зайнятості; забезпечення
економічного зростання, зовнішньоекономічної рівноваги, яке містить в собі
вирівнювання довгострокових циклічних і короткострокових кон'юнктурних
коливань, забезпечення економічної стабільності.
Сукупність методів регулювання ефективною діяльністю підприємств
можна розглядати на підставах різного роду показників, класифікаторів,
направленостей

інтересів.

Пропонуємо

відштовхуватись

від

найбільш

узагальненого розподілу методів на основі особливостей впливу у процесі
регулювання. Форми та методи регулювання ефективної діяльності підприємств
представлені на табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Форми та методи регулювання ефективної діяльності підприємств.
Прямі методи

Непрямі методи

1.Прийняття законодавчих актів,
нормативних документів, положень
2.Управління державною власністю,
управління підприємствами державного
сектору
3.Організація виробництва і праці
4.Держзамовлення; державні інвестиції;
державні кредити; субсідії
5.Ліцензування та квотування
6.Застосування санкцій
7. Охорона навколишнього середовища

1. Планування
2. Розробка цільових програм
3. Нормативна система
4.Регулювання податкової системи
5. Кредитно-фінансові заходи:
- Операції на ринку цінних паперів
- Антиінфляційні заходи;
- Регулювання відсоткової ставки

1.Формування і використання бюджету
2.Формування податкової політики
3.Формування політики амортизації
4.Визначення норми банківського резерву
5.Встановлення мінімальної зарплати
6.Регулювання цін на деякі види
товарів і послуг
7.Антимонопольна політика, захист
конкуренції

1. Стабілізація національної валюти.
2. Інвестиції іноземного капіталу
3.Співробітництво з іноземними
підприємствами
4.Зайнятість населення
5.Регулювання доходів
6. Податки
7. Митні тарифи
8. Субсидії

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [233, с. 311-314]
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Економічна система України збудована у злагодженому функціонуванні
національної економіки, де регулювання покликано коригувати ті економічні
потреби, перед якими ринок безпорадний. Відповідальність за створення рівних
умов для здорової конкуренції між суб’єктами господарювання, за обмеження
монополізованого виробництва для ефективної конкуренції, бере на себе держава.
Направлення економічних ресурсів на задоволення колективних потреб людей,
створювання виробництва суспільних товарів і послуг, піклування про соціально
незахищені верстви населення – це далеко неповний список потреб, що необхідні
для нормального функціонування економічної системи будь-якої країни.
Негативні

наслідки,

чи

ризики

виникнення

цих

наслідків

мають

попереджатись регулюванням ринкового механізму економіки та зумовлювати
необхідність державного регулювання, що у теорії та й на практиці економіки не
оскаржується.
Стосовно ж сучасного вітчизняного економічного становища, варто
зазначити, що воно потребує збереження існуючих переваг та подолання
перешкод, що становлять небезпеку для успішного розвитку економіки, окремих
галузей та підприємств.

Економічний механізм регулювання ефективністю

спирається на набір певних методів, важелів та інструментів реалізації
економічної політики на рівні підприємств, регіонів, національної економіки [120,
с. 139]. Підкреслимо, що вплив однієї складової механізму регулювання може
відбуватись одночасно на декількох ділянках об'єкта управління, економічних
процесах; так, декілька складових можуть впливати на один економічний процес.
Розглядати складові процесу управління можна із розрахунком функціонування
суб’єкта на макро- чи мікрорівнях.
Економічна політика спрямована на її реалізацію регулювання економіки
безпосередньо пов'язано з реалізацією конкретних цілей та використовує різні
форми і методи, що й утворюють інструментарій державного регулювання
економіки.
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Держава формулює

задачі та цілі, які воно ставить перед собою,

визначаючи об'єкти свого впливу. Багатомірність цілей, різноманітних за своїм
характером зумовлена безліччю об'єктів впливу [123].
До того ж, складові ефективного регулювання економіки залежать від певної
економічної політики, яка за сучасних економічних умов має бути за своїм
характером стимулюючою та контролюючою.
Важелі економічного впливу, які спираються на структурну політику, що
полягає у плануванні інструментів регулювання, дають змогу домогтися
найбільшої ефективності у процесі її здійснення. Основу регулювання становить
можливість оптимального врахування сучасного становища економічної системи,
що регулюється, її ступінь розвитку.
Набір засобів, методів і форм державного регулювання економічних
відносин має бути

усвідомленим, таким, що направлений на вирішення

стратегічних економічних завдань, які стоять перед економікою держави,
суспільством. Урахування таких соціально-політичних факторів, як: національний
економічний

та

інформаційно-інтелектуальний

суверенітет,

національні

економічні інтереси; національна економічна та інформаційна безпека, є
необхідними підставами для з'ясування принципових засад змісту регулювання
відносин між державою та суб'єктами господарювання. Отже, відповідно, змістом
державного регулювання у сфері економічної діяльності є реалізація функцій
держави щодо забезпечення господарського порядку ведення ефективної
діяльності.
Проблемою методів державного впливу на економічні системи, перш за все,
є вибір інструментарія. Через той факт, що ефективність ринкової економіки є
теоретичною межею державного регулювання, із зауваженням того, що межі
державного впливу окреслені законодавством.
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Реалізація цих методів здійснюється насамперед за допомогою бюджетноподаткової,

грошово-кредитної

та

соціальної

політики

держави.

Варто

підкреслити, що роль цих інструментів є нерівнозначною.
Наведені форми і методи державного регулювання економіки підбивають
підсумок та узагальнюють різноманітність засобів впливу на економіку.
Для реалізації цілей економічної політики регулятор використовує різні
форми і методи, які й утворюють інструментарій регулювання економіки.
Визначаючи об'єкти свого впливу, формулюється й мета, яка ставиться. Безліч
об'єктів впливу зумовлює і безліч цілей, різноманітних за своїм характером.
Безпосереднім наслідком головної мети виступає формування стартових умов і
потенціалу економічного зростання.
Варто зазначити, що методологічна координація економічної діяльності
також піклується про забезпечення інформацією, про кон'юнктуру ринку, про
перспективи розвитку економіки; про розробку мотиваційного механізму, про
системи заохочення та санкцій.

1.3. Інформаційне та законодавче забезпечення формування механізму
ефективного регулювання економічної діяльності підприємств
Наявність інформації є однією з найголовніших умов прийняття ефективних
управлінських рішень. У сучасному світі інформація також стала товаром і
засобом виробництва. Підвищення продуктивності праці є своєю чергою
найвизначнішим наслідком впровадження інформаційних технологій при обробці
даних. Інформатизація, до того ж, здатна дати новий імпульс економічному росту,
сприяти виходу з кризи, знайти правильний баланс на ринку, обрати найбільш
вигідне направлення діяльності та ще безліч можливостей, завдяки яким можна
казати про корінну роль інформації у регулюванні ефективністю економічного
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механізму. Багато дослідників приділяють увагу інформації в розвитку економіки.
Отже, інформація в економіці має надзвичайно великий вплив у всіх галузях її
функціонування.
Визначення інформації порушувалося багатьма вченими, серед них такі як:
Босак І.П. [21, с. 193], Денисенко М.П. [58, с. 19], Маслак О.І. [114, с. 24],
Палеха Ю.І. [143, с. 12], Петренко С.М. [147, с. 19], Плескач В.Л. [152, с. 23],
Титаренко І.В. [189], Череп А.В. [196, с. 170], Еленберг Дж. [234], та багато інших.
Науковці наводять такі визначення інформації:
Інформація – фундаментальна першооснова й загальна властивість Всесвіту,
існує незалежно від нас, проявляється у взаємодії руху, енергії, в просторі та часі
[58, с. 19].
Інформація – властивість матерії змінюватися й відображувати цю зміну
[143, с. 12].
Інформація – знята невизначеність, зв'язана з випадковими процесами, а
також з перетворенням можливості в дійсність [147, с. 193].
Інформація – властивість об'єкта зменшувати невизначеність процесу зміни
його стану [114, с. 24].
Інформація – відображення закону існування світу:
- як інваріант оборотних трансформацій повідомлення;
- інваріант: величина, що залишається незмінною при тих або інших
перетвореннях;
- одиниця виміру даних про навколишній світ та процеси, що в ньому
відбуваються, які були зафіксовані людиною чи пристроєм [189].
Інформація – дані про події, явища, процеси, суб’єкти та об’єкти незалежно
від форми їхнього подання, що використовуються з метою одержання знань,
прийняття необхідних рішень, при чому інформація стосовно об’єкту змінює
спостерігача, через взаємодію з ним [196, с. 170].
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Наявність необхідної інформації - це одна з основних умов ефективного
управління будь-якою структурою чи сферою. Економіка не є виключенням.
Необхідність інформації в економіці зумовлена особливостями структури
взаємодії та взаємовпливу складових економічного механізму, пошуком інших
найефективних варіантів досягнення комерційних цілей, усуненням зовнішніх
ефектів, на тлі того, що метою управління економіки є стійкий економічний
розвиток, створення економічних умов для забезпечення високої ділової
активності.
Зміст забезпечення інформацією при управлінні економікою утворюється із
чіткою уявою про подальше його застосування, є адресним. Особливого значення
він набуває при прогнозуванні, плануванні, програмуванні. Інформаційне
забезпечення характеризується як управління, як сукупність реалізованих рішень
відносно обсягів інформації, її якісного і кількісного складу, розміщення і форм
організації. При цьому метою інформаційного забезпечення управління виступає
якісна, достатня, своєчасна інформаційна підтримка для прийняття управлінських
рішень, що переслідують цілі підвищення ефективної діяльності.
Ефективність управління, як підприємства загалом, так і його структурних
підрозділів, залежить від того, наскільки розумно і виважено використовується
інформація про економічні, політичні, технологічні, правові важелі у процесі
реалізації економічної політики.
На основі розгляду сучасного стану щодо інформаційного забезпечення, як
основного інструменту управління економічним механізмом можна стверджувати,
що сутність та значення інформаційного забезпечення полягає у покращенні
управління діяльності підприємства [189].
Для вироблення та прийняття конкретного управлінського рішення
необхідне забезпечення об’єктивною, повною, вірогідною і наданою в потрібний
час інформацією.
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Інформаційне забезпечення поділяють за видами комунікацій, за ступенем
новітності та за змістом. Зокрема зміст інформаційного забезпечення може бути:
законодавчим, планово-нормативним, довідковим, технологічним, організаційним.
Звертаючись до поняття «інформаційного забезпечення» як інструменту
ефективного управління підприємства, Титаренко І.В. розглядає його як основну
складову системи управління та як систему забезпечення інформацією в
управлінні через правильно сформовану інформаційну інфраструктуру [189].
Система забезпечення інформацією охоплює певні етапи збору, виокремлення,
переробки, аналізу, накопичення, архівації, передачі зацікавленим особам та
структурам для ефективного управління економічним механізмом.
Сучасні економічні умови диктують необхідність швидкого доступу,
передачі,

захищеності

інформації,

що

використовується

економічними

механізмами. Ці умови досягаються при застосуванні захищеного програмного
забезпечення, спеціальних технічних засобів, спеціальних інструкцій на всіх
етапах користування економічною інформацією. Перетворення інформації у
ресурсну одиницю стало можливим завдяки взаємозв’язку та взаємодії
інформатизації та технічного розвитку, що сприяло становленню нового етапу
розвитку економіки – інформаційного суспільства [152, с. 36]
Складові інформаційного забезпечення менеджменту представляють як:
збір, нагромадження, переробка, збереження, пошук, передача інформації
необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Водночас вони
пов’язують рівень реалізації даних процесів із ефективністю систем управління
економічним

механізмом.

Також

інформація

використовується

у

обліку

результатів праці; спостереженні за виробничим процесом; оцінки ефективності
діяльності; формуванні цілей та задач для ефективного функціонування
економічного механізму; у процесі планування, прогнозування та інше.
Задоволення потреб певних управлінських підрозділів у досягненні їх цілей
диктує зміст необхідної інформації, її якість, швидкість обміну. До числа
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значимих категорій інформації входять зміст, форма та час, котрі своєю чергою
мають бути наділені такими властивостями, що наведені на рис. 1.9.
Наведені

характеристики

економічної

інформації

впливають

на

функціонування економічного механізму та мають нести якісну складову достовірності, необхідної аналітичності, змістовності, корисності, повноти та
швидкості оберту, завдяки якій відбувається прийняття важливих управлінських
рішень, проводиться аналіз та оцінка ефективності економічної діяльності.
Доцільно згадати деякі властивості, за якими можна характеризувати інформацію.
Детальний

опис

класифікації

властивостей

інформаційного

забезпечення

діяльності підприємства представлений у додатку А, табл. А.1.

Рис. 1.9. Характеристики інформації, яка необхідна для ефективної діяльності
підприємства
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [152]

Чи не найважливішою складовою будь-якої інформації є її безпомилковість
та відповідність основним властивостям – вимогам до якісної семантичної
інформації. Отже, розглянемо взаємозв’язок якості інформації з ймовірністю
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помилки, зауважуючи, що з ростом помилок якість інформації зменшується, тобто
ці дві функції мають бути взаємопротилежні:
І= Z(1/P(V)),

(1.1)

де I – інформація;
P – наявність помилок чи недоліків у властивостях інформації V;
функція Z – зростаюча функція.
Приймемо, що вплив помилок чи недоліків у властивостях інформації на її
якість оцінюється за допомогою множення фракційних значень помилок чи
недоліків властивостей інформації одна з однією. Тож маємо таке відношення:
P(V1V2) = P(V1)*P(V2),

(1.2)

де P – наявність помилок чи недоліків;
V – властивості інформації.
Стосовно ж якості інформації, треба розуміти, що вона складається з суми
властивостей. Маючи, як найменше дві незалежні одна від одної властивості,
якість інформації буде дорівнювати сумі властивостей, при чому при зростанні
кількості властивостей якість інформації буде тільки зростати (це правило одне з
основоположних характеристик інформації). Скористувавшись формулами (1.1) та
(1.2) напишемо цю функцію інформації (формула 1.3):
I1,2 = I1 + I2 = Z(1/P(V1V2)) = Z(1/P(V1)) + Z(1/P(V2)),

де I – інформація;
P – наявність помилок чи недоліків;

(1.3)
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V – властивості інформації;
Z – зростання кількості властивостей.
Задля спрощеності запису введемо нове позначення якості інформації W, що
характеризує кожну властивість, яка зростає (формула 1.4):
W=1/P(V1V2) W1= 1/P(V1)

W2=1/P(V2)

W=W1*W2 ,

(1.4)

де P – наявність помилок чи недоліків;
V – властивості інформації.
Таким чином, формула (1.3) може бути записана як (формула 1.5):
Z(W)=Z(W1*W2) = Z(W1) + Z(W2),

(1.5)

де Z – зростання кількості властивостей;
W – якість інформації.
Це функціональне рівняння задовольняє залежності якості інформації від
своїх змінних й може бути вирішене в такий спосіб. Спочатку візьмемо частинну
похідну по W2 від обох частин співвідношення (1.5), при чому для обчислення
похідної скористаємося рівністю W=W1*W2. δ при цьому характеризує змінні
властивості інформації, отже, маємо (формула 1.6):
δZ/δW * δW/δW2 = dZ(W2)/d(W2),
W1 * δZ(W) / δW = dZ(W2) / dZ(W2),

де δ – змінні властивості інформації;
W – якість інформації.

(1.6)
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При переході до останнього запису враховано, що похідна по W2 від W=W1
* W2 дорівнює W1. Тепер візьмемо похідну по W1 від обох частин (1.6). Ліворуч
представимо похідну від суми двох функцій, а праворуч – похідну від
співвідношення, що не залежить від змінної, по якій береться частинна похідна
(тобто – праворуч буде нуль).
Отже, маємо наступне:
δ/δW1(W1*dZ(W)/dW) = dZ(W)/dW*δW1/δW1+W1*d/dW(dZ(W)/dW)
δW/δW1 = dZ(W)/dW + W1* W2* d2Z(W)/dW2 =
dZ(W)/dW + W *d2Z(W)/dW2 = 0,

(1.7)

де δ – змінні властивості інформації;
W – якість інформації.
Остання рівність – це звичайне диференціальне рівняння другого порядку
для невідомої функції Z(W). Вирішуємо його стандартним способом, для чого
зробимо заміну F=dZ/dW.
Тоді рівняння (1.7) перетворюються у звичайне диференціальне рівняння
першого порядку з роздільними змінними, яке легко вирішується: WdF/dW + F =0,
dF/F=-(dW)/W,

ʃ dF/F =- ʃ(dW)/W, lnF= -lnW + lnK=ln (K/W),

dZ/dW = K/W, dZ = K(dW/W),

F = K/W,

ʃdZ = Kʃ(dW/W).

Остання рівність - це знову звичайне диференціальне рівняння з
роздільними змінними, але вже для функції, яку ми шукаємо. Рішення виглядає
так:
Z(W) = Kln W + const,

(1.8)
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де Z – зростання кількості властивостей;
К – константа, яка фіксує вираз зв’язку якості інформації та помилковості;
W – якість інформації.
Таким чином було одержано зв'язок між якістю інформації та помилковістю
чи недоліками у властивостях інформації (з якою саме й зв'язується ця якість):
I = Kln 1/P + const,

(1.9)

де I – інформація;
P – наявність помилок чи недоліків;
К – константа, яка фіксує вираз зв’язку якості інформації та помилковості.
Відзначимо, що константа інтегрування в (1.9) повинна бути рівною нулю,
тому що якість інформації при повній помилковості, ступінь недоліків якої
дорівнює Р=1, повинна бути 0. Тоді властивості інформації повною мірою будуть
представлені для використання її за призначенням.
Питання значущості інформаційного забезпечення та ролі інформаційного
поля при впливі на ефективність перебігання економічного процесу, важко
недооцінити. Мабуть, саме тому ця тема розглядається у економічній літературі
через призму різноманітних критеріїв та категорій.
Так на відміну від недостовірності інформації, яка завжди зменшує її
кількість Козак В. Г. [85, с.66-70] зауважує, що безпомилковість, яка вимірюється
ймовірністю появи помилок в даних та недостовірністю даних можуть не
вплинути на обсяг даних, а можуть навіть і збільшити його.
Плескач В.Л. [152, с. 213], підкреслює, що такі характерні властивості
інформації як: точність, актуальність, достатність, достовірність, своєчасність,
сталість, змістовність, репрезентативність сприяють ефективності використання
інформації. При чому властивості інформації можуть впливати одна на іншу, та на
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їх основі можуть з’являтись треті властивості. Так надійність інформації
зароджується та спирається на точність, своєчасність, актуальність інформації.
Войнаренко М.П. [35], говорячи про особливості інформації, зокрема
нагадує про неможливість досягнення рівня абсолютна в інформації. Існує
інформація про подію чи об’єкт, що може входити в іншу подію чи об’єкт, при
чому закінченість події сприяє підвищенню рівня повноти, достатності та
змістовності інформації. Таким чином, при проведенні процедури обліку
економічних процесів можна дослідити процеси та їх результати процесів, які
недосяжні для безпосереднього спостереження через глибину їх прояву чи через
невизначеність у їх ході.
Але, традиційно, усі управлінські цикли складаються із відбору, збору,
трансформації, обробки, оцінки, аналізу, отримання вихідних даних, що
застосовуються в управлінських процесах, а також можуть слугувати вхідною
інформацією для нового управлінського процесу. При чому, за всіх умов,
управлінські процеси економічного механізму як: планування, розробка стратегії
управління, вибір управлінських рішень, розробка процесу їх виконання, контроль
та регулювання, підсумки економічних процесів, залежать від інформації, що
входить в них на первинному етапі та виходить в кінцевому.
Зауважимо, що інформаційно-економічний простір своєю чергою треба
розглядати, як сукупність інформаційних ресурсів економічної системи і
технологій їх обробки, зберігання та передачі, інформаційних систем і
телекомунікаційних мереж, які функціонують на основі єдиних принципів та
загальних правил. Інформаційні поля з існуючими в них інформаційними
потоками є основними складовими простору інформації. Інформаційне поле
прийнято розглядати, як сукупність усієї зосередженої в інформаційному просторі
інформації, незалежно від її стану чи форми, що не відносяться до об'єкта, який
відображається, ані до суб'єкта, що сприймає інформацію.
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Під інформаційним полем розуміється сукупність інформації (інформаційна
база), або система, до якої входять і інші складові (технічні засоби та програмне
забезпечення, інформаційні технології, методичні інструктивні матеріали, системи
класифікації та кодування). Отже, поняття інформаційного поля можна розглядати
в декількох варіантах, які доповнюють один одного [206]. На рис. 1.10
представлена схематична модель інформаційного поля підприємства та його
складових, що у різній мірі впливають на досконалість функціонування
інформаційного поля підприємства.
Узагальнюючи

результати,

можна

зробити

висновок,

що

складові

інформаційного поля підприємства слугують досягненню цілей та задач,
вирішенню завдань, що ставляться управлінським апаратом на різних етапах
розвитку

економічного

механізму

підприємства,

задля

досягнення

його

ефективності.

Рис. 1.10. Сфера функціонування інформаційного поля підприємства
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [216, с. 56]

Адже для досягнення бажаної ефективності у своїй діяльності підприємство
має добувати необхідну кількість достовірної інформації про свою діяльність,
діяльність своїх конкурентів (особливо, коли підприємство застосовує стратегію
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бенчмаркінгу), інформацію про постачальників і дистриб'юторів, споживачів та
клієнтів.
Сучасні

бази

даних

та

засоби

обробки

інформації

дають

змогу

накопичувати, управляти та користуватись великими обсягами інформації,
особливо важливим при цьому є створення єдиного інформаційного простору та
поля у межах потреб підприємства. Крім інформаційного простору підприємства
можна розглядати інформаційний простір галузі, регіону та ще глобальніше, у
відповідності до рівня, на якому відбувається управлінський процес.
Інформаційна база ведення ефективної діяльності економічного механізму,
окрім економічної інформації, складається також з правової інформації, яка
регламентує основні правила ведення господарської діяльності, корегує діяльність
економічних суб'єктів від зародження до кінця діяльності.
Правова

база

ведення

економіко-господарської

діяльності

повністю

спирається на законотворчість з боку держави, що своєю чергою має її за основну
функцію. Законодавча діяльність за своїм змістом є нормотворчою та не зводиться
лише до вироблення окремих норм і формулювання їх як положень законодавчих
актів, а передбачає формування цілісної системи таких актів, що діють як закони
держави [231].
Закони у сфері економіки дуже важливі, саме вони ставлять норми та
напрямки економічного розвитку держави, завдяки ним держава має план де взяти
та куди витратити кошти, як та куди розвиватися у майбутньому, та інше.
За зауваженням Щербини В.С. [217, с. 13]

слідує, що право регулює

відносини, щодо державного регулювання економіки (організаційні відносини),
яке здійснюється органами державної влади та органами господарювання у певних
правових формах і за допомогою певних методів.
Система впливу та втручання законодавства в економіку багаторівнева,
багатогалузева та може розглядатись з огляду на об’єкти свого впливу, суб’єкти
цього впливу, методи, рівні тощо. Правові відносини створюють організаційні,
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матеріальні, фінансові та інші передумови функціонування економічних відносин.
Відносини державного регулювання економіки, що підпорядковані спеціальним
державним органам у певних правових формах і за допомогою певних методів,
регулюються окремою галуззю права.
Безпосередня участь держави, органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в економічної діяльності може здійснюватися лише на основі та у
межах, що закріплені

Конституцією України та відповідними законодавчими

документами (ч. З ст. 8 ГК) [86; 30].
При чому держава реалізує економічну і соціальну політику у сфері
промисловості у двох формах – у формі поточної (тактичної) політики, що
максимально узгоджує інтереси споживачів різних верств населення та суб’єктів
господарювання, та у формі довгострокової (стратегічної) політики (ч. 1 ст. 9 ГК)
[47]. За виконання цих функцій держава використовує повноваження носія
політичної влади та повноваження власника окремих засобів виробництва.
Економічна політика закріплюється правовим шляхом визначення засад
внутрішньої і зовнішньої політики, у прогнозах і програмах економічного
розвитку України та її окремих регіонів, у програмах діяльності Кабінету
Міністрів України, у відповідних законодавчих актах, а також у цільових
програмах науково-технічного, економічного, соціального розвитку.
Підприємства є суб'єктами фінансових правовідносин, платниками податків,
зборів

та

інших

платежів,

що

формуються

із

прибутку

і

для

чого

використовуються власні фінансові ресурси. Ці відносини лише створюють
організаційні, матеріальні, фінансові та інші передумови функціонування
економічних відносин [213, с. 57]. В Україні діють десятки законів, які визначають
порядок обчислення та сплати податків різних видів.
Податкова система України характеризується різноманітністю підходів до
особливостей оподаткування. Одним із них є підхід із зауваженням форми
власності. Так Законами України від 16.01.2020 № 465-ХІ «Про внесення змін до
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деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення
технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» [160] та
№ 466-ХІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних
неузгодженостей у податковому законодавстві» [159] були внесені зміни в розділі
адміністрування частини чистого прибутку та дивідендів підприємств із
державною часткою власності.
У 2019 році чимало уваги привернув законопроект «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків,
усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві»
[159], що значно підвищував штрафні санкції, посилював контроль за діяльністю
українських

підприємств

у

співвласності

з

іноземними

підприємствами,

скасовував особисту відповідальність посадовця контролюючих органів за
неправомірні рішення, дії чи бездію та інше. Цей резонансний проект закону
піддався широкому обговоренню через категоричність та жорсткість своїх засад.
01 липня 2021 року Верховною Радою України був прийнятий законопроєкт
№ 5600 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних
надходжень» [161].
За цим Законом передбачається індексація ставок екологічного податку,
ставки рентної плати за користування надрами, індексів споживчих цін (105 %) та
цін виробників промислової продукції (114,5 %) за 2020 рік, що надіслано
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
листом від 15.04.2021 р. № 3011-02/22956-03.
Стосовно податку на прибуток підприємств вказаний Закон має обмежити
перенесення від’ємного значення оподаткування для об’єкта у звітних минулих
(податкових) роках для великих платників податків; заборонити державним
підприємствам (у статутному капіталі яких належить державі більше 50 відсотків
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акцій (часток)) у формі унітарних підприємств та господарських товариств,
проводити зменшення фінансового результату до оподаткування відповідно до
положень підпункту 139.2.2. пункту 139.2 ПКУ у разі, якщо спосіб визначення
коефіцієнта сумнівності та методів обчислення величини резерву сумнівних боргів
(резерву очікуваних кредитних збитків) не погоджена з власниками чи
уповноваженим ним органом (посадовою особою) відповідно до законодавства;
також цей закон має встановити спосіб коригування фінансового результату до
оподаткування, вводячи суму перерахованої безповоротної фінансової допомоги
платниками податку.
Розглянувши прийняті законодавчі акти у сфері промисловості, можна
стверджувати, що їх основним напрямком мало би бути забезпечення розвитку
економіки та промисловості, створення конкурентоспроможної, інноваційно
підтриманої системи, що спроможна вистояти у складній політико-економічній
ситуації країни сьогодення та мати перспективи розвитку у майбутньому.
Згідно зі ст. 1 Закону України від 23 березня 2000 р. "Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку
України" [163, с. 19] державне прогнозування економічного і соціального
розвитку – це науково обґрунтоване передбачення напрямів розвитку країни,
можливого стану економіки та соціальної сфери в майбутньому, стану окремих
галузей економіки або окремих адміністративно-територіальних одиниць, а також
альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів економічного розвитку.
Засобом обґрунтування тієї чи іншої стратегії, щодо регулювання соціальноекономічних процесів та прийняття конкретних рішень органами законодавчої та
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування є прогноз економічного і
соціального розвитку.
Державне

планування

господарської

діяльності

реалізується

через

Державний бюджет України, Державну програму економічного та соціального
розвитку України, а також інші державні програми з питань економічного і
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соціального

розвитку,

завдання

та

реалізація,

порядок

розробки,

яких

визначаються законом про державні програми.
05 грудня 2018 року у Міністерстві Юстиції України було зареєстровано
наказ

“Про затвердження форм висновків експертиз стану охорони праці та

безпеки промислового виробництва” [164],

до якого додаються зареєстровані

форми для висновку експертизи господарювання під час виконання робіт
підвищеної небезпеки, форма для висновку експертизи господарювання під час
експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та форма
висновку експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.
Цей наказ було подано відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону
праці щодо проведення видачі дозволів на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та на виконання робіт підвищеної
небезпеки», та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України
(зі змінами) [164].
У грудні того ж 2018 року у Міністерстві Юстиції України було
зареєстровано наказ про затвердження Положення щодо конкурсного відбору
проектів для державного стимулювання у використанні винаходів (корисних
моделей) та промислових зразків та їх створенні, який було підготовлено
відповідно пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію
експериментального

проекту

з

організації

діяльності

фонду

державного

стимулювання, створення і використання винаходів (корисних моделей) та
промислових зразків» від 20 червня 2018 року № 500, до статті 30 Закону України
«Про охорону прав на промислові зразки», до статті 38 Закону України «Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі», відповідно до Положення про
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, від 20 серпня 2014 року
№459, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України [166].
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Також, у 2018 році було підписано низку меморандумів із рядом інституцій
промислової

власності

іноземних

держав

(Чилі,

Французька

республіка,

Словацька республіка та Мексики) про взаєморозуміння між вітчизняним
Міністерством економічного розвитку та відповідними інститутами держав
зазначених вище поряд із Патентним відомством Республіки Польща.
Від 19 вересня 2018 р. № 763 Кабінетом Міністрів України була прийнята
постанова «Про внесення змін Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для освоєння і впровадження нових технологій, виконання
державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового
комплексу, розроблення, нарощування наявних виробничих потужностей для
виготовлення продукції оборонного призначення», та низка інших актів була
затверджена на різних рівнях державної влади [167].
Стосовно ж промисловості загалом, було видано наказ Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форми журналу
реєстрації

документів,

господарювання,

наданих

керуючою

ініціатором

компанією,

створення
учасником

–

суб’єктом

індустріального

(промислового) парку, для визначення переліку та обсягів ввезення на митну
територію України обладнання, устаткування та комплектувальних виробів до
них, матеріалів, які виробляються за кордоном України, але визначаються, як не
підакцизні товари та звільняються від оподаткування митом» [166].
Отже, значущість ефективного, відповідного проблемам та умовам
сучасного економічного становища країни із стратегічним поглядом у майбутнє
законодавства, має величезну та навіть основну роль у економіці країни загалом,
та в конкретній галузі, на конкретному підприємстві окремо.
Застосування законотворчості у регулюванні економіки

загалом та

промисловості в конкретному випадку створює умови в економіці, коли
підприємства мають діяти у визначеному напрямі та вирішувати завдання
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внутрішнього, місцевого, загальнодержавного значення у межах, засобами,
методами та інструментами, у строки, які регламентує регулятор.

Висновки до розділу 1
На підставі проведених досліджень теоретико-методичних основ управління
ефективністю економічного механізму можна зробити такі висновки:
1.

Встановлено, що головною метою регулювання ефективної діяльності

підприємств є забезпечення стабільності в економіці. Безпосереднім наслідком
цієї головної мети виступає формування умов, вибір методологічної бази,
своєчасного, достатнього застосування інформаційного забезпечення, дієвого
законодавства заради зростання економічного потенціалу.
2.

До поняття економічного механізму запропоновано підходити як

взаємодіючої системи методів, важелів та інструментів регулювання, нормативноправових актів, інформаційного забезпечення, організаційно-адміністративної
структури підприємства, спрямованих на досягнення економічного інтересу.
3.

До поняття ефективності діяльності запропоновано підходити як

успішності функціонування підприємства за існуючих правових, політичних,
економічних,

технологічних,

соціальних

умов,

що

вимірюється

низкою

індикаторів економічного стану.
4.

Удосконалено

класифікацію

методів

регулювання

діяльності

промислових підприємств, в основу якої покладено поділ методів на види за
певними критеріями впливу.
5.

Обґрунтовано необхідність наявності регулятора для ефективного

перебігу економічних процесів. Регуляція проводиться із застосуванням низки
методів, важелів, інструментів фіскальної, бюджетної, податкової, грошовокредитної, амортизаційної та інших напрямів економічної політики.
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6.

Доведено, що рівень прийнятих ефективних рішень на різних етапах

управління визначається якістю наявної інформації. Розробка стратегії управління
підприємства,

розробка

та

вибір

управлінських

рішень,

організація

їх

впровадження, регулювання та контроль, збір результатів здійснюються через
канали інформаційного забезпечення.
7.

Удосконалено

класифікацію

властивостей

інформаційного

забезпечення діяльності підприємства на підставі відповідності інформації
критеріям змістовності, повноти, достовірності, адекватності, своєчасності та
іншого.
8.

Підкреслено значущість законодавчої складової в умовах існування

підприємств у сучасному політико – економічному середовищі, що дає змогу
створювати економічні умови, які у той чи інший спосіб спонукають підприємства
діяти в необхідному напрямі, вирішувати завдання згідно з існуючими інтересами,
що превелюють.
Основні результати дослідження представлені у першому розділі дисертації,
відображені у наукових працях автора [231], [232], [233].
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РОЗДІЛ 2
СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ
МАШИНОБУДУВАННЯ

2.1. Оцінка

тенденцій

ефективної

діяльності

підприємств

машинобудування
Забезпечення стійкості національної валюти; формування та реалізація
економічної

політики;

стимулювання

ділової

активності

та

боротьба

з

монополістичними тенденціями; забезпечення законності і правопорядку у сфері
економіки; захист прав власності; забезпечення економічної безпеки; регулювання
грошового обігу; контролювання зовнішньоекономічної діяльності – все це
класичні функції моделей ринкової економіки. Жодна з них не зникає та не
позбавляється своєї ролі. Протягом часу, зміни стосуються лише механізмів,
способів, форм здійснення державою цих функцій.
За часів сучасного кризового нестабільного економічного середовища для
ефективної діяльності підприємств машинобудування, які є вкрай чутливими до
змін у кон’юнктурі , необхідна підтримка їхньої діяльності. Причиною тому є
особливості продукції підприємств машинобудування, яка потребує спеціалізації
виробництва у межах не тільки однієї держави, а у світовому господарстві. Власне
виробництво не в змозі задовольнити всі потреби в апаратурі, машинах,
устаткуванні, вузлах та деталях необхідних виробничому процесу підприємств
машинобудування. Тому з’являється необхідність у кооперації підприємств
машинобудування, як об’єднанні підприємств із різною спеціалізацією задля
створення кінцевого продукту.
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Відзначимо, що кооперація підприємств машинобудування відбувається з
іншими галузями промисловості, зокрема металургійною, хімічною, текстильною,
лісовою, що постачають машинобудуванню необхідні матеріали, вироби та
напівфабрикати, з яких виробляються машини й устаткування в галузі
машинобудування. За цією класифікацією за направленістю спеціалізації можна
розглядати найважливішу проблему сучасного вітчизняного машинобудування.
Як здебільшого, здобуток радянського минулого, вітчизняна промисловість
багато з цих зв’язків опинились у розряді міждержавних. Таким чином, деякі
постачальники сировини, матеріалів, проміжних вузлів поряд зі споживачами
готової продукції представників машинобудівного комплексу України стали
економічними суб’єктами інших країн (колишніх республік Радянського Союзу).
Зрозуміло, що й деякі з заводів цих республік, що виготовляли подібну продукцію,
стали конкурентами вітчизняних підприємств. Отже, ситуація склалась непроста,
коли, наприклад, контрагент (постачальник) має свого споживача у межах своєї
держави та нашого вітчизняного підприємства, що також є споживачем його
продукції, сировини чи матеріалів; й водночас є конкурентом у відношенні до
підприємства-споживача, що є його співвітчизником. Конфлікт інтересів у такій
ситуації – очевидний.
Структура економіки України склалася так, що машинобудівний комплекс є
основою розвитку промисловості та зумовлює рівень забезпеченості ефективності
національної економіки. Машинобудування є фундаментом для зростання
економіки України, визначає рівень виробничого потенціалу країни, стійкість
функціонування всіх галузей промисловості, обороноздатність нашої держави
[196].
Для подальшого інтенсивного розвитку всієї вітчизняної промисловості
необхідно забезпечити стабільний розвиток машинобудівного комплексу України.
Рівень ефективності діяльності підприємств машинобудування впливає на стан
економічного розвитку України. Варто зазначити, що в Україні розвинуте
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широкопрофільне машинобудування, підприємства цього групування формують
взаємопов'язаний, складний машинобудівний комплекс [42, с. 397].
Машинобудування України представлено у вигляді 20 спеціалізованих
галузей, що складають практично всі існуючі галузі машинобудування.
Підприємства машинобудування України, що поділені за принципом належності
за орієнтацією продукції на ринки, за товарними групами галузі, об’єднані в
групи, що представлені в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Групування та центри розташування підприємств машинобудування України
№
групи
1
1.

2.

3.

Назва групи
2
Підприємства
важкого
машинобудування

Коротка характеристика
групи

3
Підприємства, розвиток
яких тісно пов’язаний з
розвитком транспортного,
енергетичного,
металургійного,
будівельного комплексів
Тракторне
і Підприємства, розвиток
сільськогосподарське яких пов’заний з ринком
машинобудування
сільськогосподарської
продукції
та
сільгоспвиробниками
Залізничне
Спрямоване
на
машинобудування
задоволення
попиту
залізничного
господарства країни

4
Харків, Дніпро, Кривий Ріг,
Маріуполь,
Київ,
Львів,
Дрогобич

Бердянськ, Дніпро, Тернопіль,
Умань, Харків, Херсон, Одеса,
Київ,
Коломия,
Ніжин,
Новоград-Волинський
Харків, Кременчук, Львів,
Дніпро, Луганськ, Запоріжжя,
Івано-Франківськ, Ізюм

Орієнтація на споживачів Київ, Львів, Одеса, Дніпро,
у вигляді населення та Кременчук, Запоріжжя, Луцьк,
організацій, підприємств
Мелітополь,
Миколаїв,
Маріуполь, Харків, Херсон
5.
Приладобудування,
Підприємства
Запоріжжя, Бердичів, Харків,
Верстатобудування,
наукоємних
Одеса,
Львів,
Суми,
Електротехнічна
комплектуючих, розвиток Хмельницький, Черкаси, Київ,
продукція
яких
пов’язаний
з Бердянськ,
Полтава,
потребами
Кам’янець-Подільський,
машинобудування та всієї Дніпро, Житомир, Луцьк,
промисловості
Івано-Франківськ
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [66, с. 93-97]
4.

Автомобільна
промисловість

Основні центри розташування
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Провідні місця у галузі машинобудування посідають приладобудування,
тракторне і сільськогосподарське машинобудування. Розвиваються промисловість
металевих конструкцій, верстатобудівне та інструментальне машинобудування.
Базуючись на тому, що в країні представлені всі перераховані спеціалізації
галузі машинобудування не важко зробити висновок, що Україна здатна
виробляти значну частку всього товарного ряду машинобудівної продукції,
пріоритетного напряму розвитку економіки.
Трансформації вітчизняної економіки, реформування відносин власності,
структурні деформації, тривала руйнівна криза, які зазнав машинобудівний
комплекс країни негативно відбилися на економічному потенціалі підприємств
машинобудування.

Зазначені

процеси

сприяли

скороченню

продукції

машинобудування, зниженню активності в інноваційної та інвестиційній
діяльності, супроводжувалися втратами кадрового і виробничого потенціалу,
тощо. Пошук можливості ефективних шляхів управління для підприємств
машинобудування зумовлений тим фактом, що фінансово-економічна криза
ускладнює вирішення проблем комплексу машинобудування країни. Таким чином,
машинобудівний комплекс України опинився в складних умовах, які стали
наслідками економічної та фінансової кризи, економіко - політичних проблем у
зв’язку з воєнними діями на сході країни. На підприємствах машинобудування
України використовують технології, які залишилися з часів Радянського Союзу,
що знижує їх конкурентоспроможність на світовому ринку; розповсюджено
продовжують використовувати витратні технології, характерні для радянської
економіки, що веде до скорочення витрат та випуску інноваційної продукції в
інших галузях економіки та спричиняє зростання ресурсомісткості продукції
підприємств машинобудування [76, с. 64-70]. Підприємствам машинобудування
доцільно спиратись на сучасні надбання у сфері управління, науково-дослідні
досягнення та легендарний досвід минулого [192, с. 184].
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В Україні є всі передумови для розвитку підприємств машинобудування, як:
сировинна база, і трудові резерви, і вдале географічне розташування. Але не
дивлячись на це, обсяги виробництва машинобудування у 2018 р. знизилися в
порівнянні з 2012 р. більш ніж на 60%. Динаміка змін обсягу виробництва
машинобудування України за останні роки показана на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Обсяги виробленої продукції машинобудування за 2012-2019 рр.,
у дол. США
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [136]

Як наглядно показано у графіку, після спаду обсягів виробництва у
машинобудуванні з 2012 по 2015 рр. промисловість вказаної галузі повільно, але
збільшує свої виробничі оберти. Індекси щорічних змін у обсягах виробництва,
щодо попереднього періоду свідчать про падіння упродовж 2013-2015 рр. Так, у
2013 р. падіння у обсягах виробництва на підприємствах машинобудування
становило близько 27%, у 2014 – падіння було критичним більш ніж на 50% і
становило 54%, у 2015 р. падіння дещо сповільнилось та становило 24%. У
наступний період із 2016 до 2019 р. обсяги виробництва машинобудування
щорічно відносно зростали на 8% у 2016 р., на 19% у 2017 р., близько 17 % у 2018
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р., на 9% у 2019 р. Отже ситуація, що спостерігалась у останній період, свідчить
про збільшення обсягу виробленої продукції у галузі машинобудування України в
попередніх періодах, що безперечно було позитивною тенденцією.
Стосовно ж реалізації продукції, що була виготовлена, то ця тема
залишається однією з найважливіших задач сучасної економіки для підприємств
вітчизняного машинобудування. Обсяги реалізованої продукції підприємств
машинобудування та промисловості загалом представлені у табл. 2.2.
Таблиця 2.2
Обсяги реалізованої продукції підприємств промисловості та машинобудування

2012

164920075

1517617634

20615009.38

Промисловість
тис. долл.
США
189702204.2

2013

131379637.4

1493850022

14597737.49

165983335.8

2014

113842226.4

1567714010

6696601.553

92218471.18

2015

129652335.6

1917185592

5186093.424

76687423.69

2016

151536511.3

2343000401

5612463.381

86777792.64

2017

185347635.6

2862308884

6619558.414

102225317.3

2018

220466275.4

3302543682

7873795.55

117947988.6

2019
233412471.5
3230045239
8336159.69
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [136]

115358758.5

Роки

Машинобудування Промисловість Машинобудування
тис. грн.
тис. грн.
тис. долл. США

Аналіз обсягів реалізації продукції підприємств машинобудування за
останні

роки

свідчить

про

значне

щорічне

зниження

показників

у періоді з 2012 до 2015 рр. Так, у 2015 р. обсяги реалізованої продукції галузі
машинобудування становили лише 25% від розміру обсягів реалізованої
продукції у 2012 р. Втрати 75% об’ємів реалізації порівняно з втратами 60%
об’ємів реалізації продукції у промисловості загалом за той же період, вкрай
болісні для економіки країни.
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Як показано на рис. 2.2 2012 р. було взято за контрольний, досліджені зміни
обсягів реалізації продукції машинобудування показують криву падіння цих
показників.

Рис. 2.2. Зміни обсягів реалізації продукції підприємств машинобудування
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [136]

За цією кривою можна дослідити скільки відсотків від реалізації
машинобудівної продукції у 2012 р. складає обсяг реалізації машинобудівної
продукції у кожному наступному році. На жаль, маємо констатувати різке падіння
у 75 % до 2015 р., та незначне, у порівнянні з попереднім зниженням, підвищення
обсягів реалізації з 2016 до 2019 рр. у 15%.
Отже, частка обсягів реалізованої продукції машинобудування мала
тенденцію до зменшення із значення показника 10,87% у 2012 р. до 6,47% у
2016 р. Пізніше, упродовж 2017-2019 рр. частка машинобудівної продукції
незначно зросла та становила 6,48% до 7,22% відповідно. Для розвинених
країнах показник частки обсягів реалізованої продукції машинобудування складає
30 – 45%. Отже, такі значення із тенденцією до зниження є негативною рисою
машинобудівної

галузі,

що

свідчить

про

недостатньо

розвинене

машинобудування та його слабку позицію в економіці країни. Динаміку зміни
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частки обсягів реалізації продукції машинобудування України представлено на
рис. 2.3.

Рис. 2.3. Динаміка зміни частки обсягів реалізації продукції машинобудування
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [54]

З іншого боку, це є сигналом перспектив росту та розвитку для підприємств
цієї галузі.
Дані табл. 2.2 свідчать, що за період 2012–2019 рр. обсяг реалізованої
продукції промисловості загалом зменшився на 74343445 тис. долл. США, або на
38%. Водночас обсяг реалізованої продукції підприємств машинобудування у
2018 р. порівняно з 2012 р. скоротився на 12278849 тис.долл., що становить 60%.
Хоча з 2013 р. в гривневому еквіваленті спостерігається постійний приріст у
обсягах реалізації як машинобудування, так і промисловості загалом. Такі
тенденції пов’язані передусім зі зміною кон’юнктури ринку та інфляційними
процесами. Продукція вітчизняних виробників, за винятком окремих її видів, не є
конкурентоспроможною ані на внутрішньому, ані на світовому ринках.
За період аналізу відбувалося зменшення питимої ваги машинобудування у
промисловості України. Частка обсягів реалізованої продукції машинобудування в
промисловості України досягла максимального значення у 2012 р., коли
дорівнювала 10,8%, а мінімального – у 2016 р. (6,5%). Такі значення майже у п’ять
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разів менші, ніж у країнах-лідерах галузі машинобудування. У таких країнах як:
Японія, Італія, Китай, Німеччина, Англія, частка машинобудування досягає 30 –50
% від обсягу промислової продукції.
Для машинобудівної промисловості України останні роки були роками
кризовими, із зменшенням обсягів виробництва, реалізації, частки її продукції в
обсягах

загальнопромислового

виробництва.

Найбільший

занепад

було

зафіксовано у виробництві транспортного машинобудування з 5,4% обсягу
виробленої продукції на початку десятиліття, до 2,8% у 2016 р. у порівнянні до
обсягу продукції, що була вироблена переробною промисловістю. Обсяг реалізації
локомотивів у 2018 р. скоротився на 78% порівняно з 2013 р. Обсяг реалізації
автотранспортних засобів у 2018 р. порівняно з 2012 р. знизився на 76%.
Основною причиною зниження частки обсягів реалізації продукції підприємств
машинобудування

України

є

невідповідність

продукції

вітчизняного

машинобудування вимогам світового ринку.
Звертаючи увагу на об’єктивну оцінку стану підприємств машинобудування
України, доцільно розглянути дані за останні роки щодо індексів виробництва
промислової продукції машинобудування із відношенням до попереднього
періоду, за товарними групами та окремими видами продукції машинобудування
за останні роки.
Згідно з таблицею (Додаток Б, табл. Б.1) найбільшої шкоди в результаті
кризової ситуації в промисловості у 2014-2015 рр. зазнали автотранспортне та
залізничне машинобудування. Зниження показників обсягів виробництва в
зазначені періоди доходило до 42% та навіть 37% відповідно до попереднього
періоду. Внутрішній ринок відреагував коливанням величин пропозиції товару та
збільшенням імпортної залежності і виробництва, і споживання. Основна причина
таких співвідношень криється у надзвичайно високій залежності виробництва
транспортних засобів від імпорту комплектуючих та легкових автомобілів.
Стосовно виробництва, ця залежність у 2016 р. була на рівні 199,2%, а в обсязі
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спожитої продукції за цією групою товарів імпорт займав 76,1%. Позитивним є
той факт, що найвищі показники росту спостерігались у цих самих галузях 162%
та 196% відповідно до попереднього періоду, що говорить насамперед про
життєздатність цих галузей, і про їх крайню чутливість до змін у економічних
змінах як позитивних, так і негативних.
Зважаючи на зростання показників агропромислового комплексу та
критичне фізичне й моральне зношення техніки (зокрема, вік 70 % тракторів та
комбайнів перевищує 15 – 20 років) формується конкурентоспроможний попит,
особливо на складні, автоматизовані машини.
У загальній структурі підприємств машинобудування обсяги виробництва
комп'ютерів, електронної та оптичної продукції в Україні незначні – 6-8%. У 20162018 рр. у підгрупі спостерігалось пожвавлення завдяки виробництву обладнання
зв'язку, інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації. Але
досягти докризового рівня не вдалося через значний спад виробництва
електронних компонентів і плат у 2015 р. та падіння у виробництві апаратури
побутового призначення.
Друга за обсягами група виробництв електричного устатковання показує
зростання як у вартісних, так і в відносних даних, її частка коливалась у обсягах
виробництва за зазначений період, але позитивні тенденції розвитку у

2016-

2017 рр. оминути неможливо. Найвищими темпами зростали виробництва
електродвигунів,

генераторів

і

трансформаторів

та

проводів,

кабелів

і

електромонтажних пристроїв. Причому виробництво кабельно-провідникової
продукції в Україні вирізняється зростаючою активністю як у Львівській області
для іноземних автовиробників, так і на підприємстві «Одескабель», що працює і
для вітчизняних підприємств зі сфери телекомунікацій, енергетики, будівництва,
гірничодобувної галузі та входить у Топ-50 світових постачальників.
Зростання в найбільш значимій групі виробництва устатковання та машин,
що не були віднесені до інших угруповань відбулось в першу чергу завдяки
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виробництву машин і устатковання загального та спеціального призначення, а
також для сільського господарства і харчової промисловості.
Коливання

показників

виробництва

спостерігаються

у

підгрупі

автотранспортних засобів; на тлі стабільного зниження до 2016 року із середніми
темпами у 30% річних, із наступним ростом упродовж двох років. Так, кожна
група мала свої коливання росту, але 2014 р. був кризовим для виробництва всіх
автотранспортних засобів вказаної підгрупи. Серед стрибків зростання варто
виділити виробництво автотранспортних засобів із приростом у 162,3% за 2017 р.,
та виробництво вузлів, деталей і приладдя для ремонту та обслуговування
автотранспортних засобів із приростом у 140,5% у 2015 р. у відношенні до
попередніх років.
На жаль, виробництво інших транспортних засобів в останні роки
скорочується швидкими темпами. Цьому сприяли як втрата підприємств
суднобудування внаслідок анексії Криму, так і згортання зовнішніх ринків
залізничного транспорту внаслідок військового конфлікту на сході країни. Проте й
за умов цього конфлікту виросли показники у виробництві супутнього
устаткування повітряних літальних апаратів, та, особливо, у виробництві
військових транспортних засобів, де випуск зріс в рази за рахунок внутрішнього
попиту. Експерти оцінюють загальний обсяг виробництва оборонної продукції в
50 млрд. грн, зокрема, за останні роки найбільший суб’єкт господарювання ОПК –
ДК «Укроборонпром» – наростив виробництво продукції у рази, досягнув у
2015 р. 600 млн дол., що було найвищим значенням за цією групою товарів. З
2017 по 2019 рр. виробництво товарів військового призначення загалом мало не
такі високі, але позитивно направлені значення. Цьому сприяла переорієнтація
діяльності, зокрема, імпортозаміщення 900 одиниць російських комплектуючих,
для чого були залучені біля 300 вітчизняних підприємств машинобудівної галузі
України. Варто відзначити, що імпортозаміщення стосувалось складових
літакобудування та елементної бази засобів протиповітряної оборони ЗС України.
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Серед зростаючих сегментів внутрішнього оборонного ринку необхідно
виділити розробку і виробництво високоточних засобів ураження; розробку і
виробництво авіаційних двигунів, автомобілів військового призначення; розробку
і виробництво бронетехніки;

розробку, виробництво та обслуговування

безпілотних літальних апаратів, а також військове кораблебудування.
Приватна ініціатива сприяла налагодженню розробки та виробництва
надчутливих датчиків, сенсорних приладів спеціального призначення, поєднаних
із послугами віртуального тренування, взаємосумісних озброєнь, безпілотних
систем, інтегрованих у спеціально розроблені системи.
Розвиток ринку продукції оборонного призначення можливий за умов
вирішення завдань, які стосуються впорядкування системи фінансування,
ціноутворення та державного замовлення на військову техніку, достатньої для
повноцінної

роботи

галузі,

переоснащення

та

модернізації

виробничих

потужностей, відродження її висококваліфікованого кадрового і наукового
потенціалу.
Структурні трансформації на підприємствах машинобудування відбулись
через зростаючу експортну орієнтацію машинобудівних виробництв та значну
імпортозалежність за комплектуючими та високотехнічними видами продукції. В
умовах зростання цін на імпортне високотехнічного обладнання і комплектуючі
вироби та значну експортоорієнтованість, машинобудування України забезпечує
лише 39,1% внутрішнього ринку. Висока й зростаюча експортна орієнтація
машинобудівного виробництва є особливістю цієї галузі.
Зауважуємо, що в загальній структурі експорту України у 2018 р. частка
машинобудування склала 12% із показником 4,34 млрд дол. США, що менше
показника на 9 % у 2019 р. Водночас, залежність підприємств машинобудування
від імпортної продукції зросла. Причиною цього є низький технологічний рівень
вітчизняного виробництва, що не задовільняє потреби внутрішнього ринку
споживання та виробництва.
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Виробництво вітчизняної високотехнологічної техніки суттєво ускладнено
дефіцитом деталей та комплектуючих, аналоги яких в Україні не виробляються,
тому їх мають ввозити з-за кордону. Здорожчання імпортних деталей дало імпульс
до розвитку сектора сервісного обслуговування, ремонту та відновлення парку
залізничного та водного транспорту.
Збільшення попиту на внутрішньому ринку продукції машинобудування
відбувається внаслідок: значного попиту на електронне та оптичне обладнання,
електричне обладнання, активізації сільськогосподарського сектора та розвитку
ринку сільськогосподарських машин.
За сучасних умов вітчизняного машинобудування можна говорити про
потенційні можливості виробництва і незадоволені потреби в наступній продукції
машинобудування: електричному освітлювальному устаткуванні, апаратах та
приладах

електронагрівальних,

вентиляторах,

причепах

і

напівпричепах,

електровозів, продукції для модернізації існуючих і будівництва нових атомних,
теплових та гідроелектростанцій, вантажних автомобілях, в тому числі подвійного
призначення; водонагрівачах електричних, тракторах, сільськогосподарських
машинах для підготовки чи обробки ґрунту, спеціальному медичному транспорті,
спеціальній техніці для будівництва і ремонту автомобільних шляхів та
залізничних колій;

автобусах для міжміського і міжнародного сполучення,

спеціальній комунальній техніці для міського господарства, побутових пральних
та сушильних машинах, устаткуванні побутовому, виробництві інвалідних візків;
пасажирських

та вантажних

літаках

різних

класів;

вертольотах

різного

призначення; воєнно-транспортних літаках, безпілотних літальних апаратах;
річкових і морських суднах різних класів, військових кораблях.
Стосовно ж тенденцій розвитку підприємств машинобудування України, то
їх можна дослідити шляхом аналізу ключових показників діяльності. Результати
економічної діяльності демонструють окремі економічні показники, коефіцієнти
ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності.
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Одним

із

найважливіших

показників,

який

визначає

результати

господарської діяльності підприємств, є прибуток. У більшості випадків, саме
прибуток є внутрішнім джерелом для фінансування розвитку підприємств та
забезпечує їх платоспроможність та фінансову стійкість. Динаміка обсягів
фінансів підприємств машинобудування України за 2012–2020 рр. наведена в
табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Динаміка обсягів фінансових результатів підприємств машинобудування
за 2012–2020 рр.
Підприємства з прибутком

Підприємства, що одержали
збиток
у відсотках до
фінансовий
загальної
результат,
кількості
тис. грн
підприємств
34.84
4070885.1

Роки

Фін. результат
(сальдо) до
оподаткування,
тис. грн

2013

5526905.4

у відсотках до
загальної
кількості
підприємств
65.1

2014

-20501470.4

64.6

9841581.5

35.33

30343051.9

2015

-12651659.5

74.05

15950588.7

25.94

28602248.2

2016

1696216.1

77.2

14522377.3

22.79

12826161.2

2017

9770037.8

77.69

18965622.5

22.3

9195584.7

2018

11411150.4

76.9

22885576.2

23.0

11474425.8

2019

15541500

75.2

18089800

24.8

25483000

37.1

16815800

фінансовий
результат,
тис. грн
9597790.5

2020
-8844900
62.9
7970900
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [54]

Дані табл. 2.3 свідчать, що за період аналізу, більшість підприємств
машинобудівної галузі отримували прибуток. Про ефективність функціонування
машинобудівного комплексу у 2013 р. говорить факт його прибутковості у
зазначений період. Але вже у наступні два роки 2014–2015 підприємства
машинобудівного комплексу отримали збиток. За цей період обсяг збитку
зменшився на 91648,0 млн. грн, що можна відзначити як позитивну тенденцію
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того періоду. Кризові явища економічного характеру викликали падіння попиту і
пропозиції, дестабілізувавши фінансово-економічну ситуацію.
Із метою визначення тенденцій розвитку підприємств машинобудування
наведено динаміку змін у показниках рентабельності в економіці України у 20102019 рр. (рис. 2.4). Адже,

показники рентабельності підприємств складають

основу при оцінюванні ефективності діяльності та функціонування підприємств.

Рис. 2.4. Графік динаміки змін у показниках рентабельності в економіці України у
2010-2019 рр.
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [54]

Із наведених на рис. 2.4 даних видно, що починаючи з 2013 р. в Україні
спостерігалась тенденція щорічного зниження рівня рентабельності економіки. До
кінця 2015 р. економіка України переживала вкрай важкі часи. Позитивною є
тенденція росту рентабельності з 2016 р., що спостерігалась до кінця періоду.
Для оцінювання рентабельності підприємств машинобудування на рис. 2.5
представлено

динаміку

показника

рентабельності

операційної

діяльності

підприємств досліджуваної галузі.
Дані табл. 2.3 свідчать, що за період аналізу значна більшість підприємств
машинобудування отримали прибуток. Кризові явища 2014 р., що носили
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політико-економічний

характер

викликали

падіння

попиту

і

пропозиції,

дестабілізувавши фінансово-економічну ситуацію. Ріст рівня збитковості для
підприємств машинобудівної галузі спостерігався й у 2020 р.
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Рис. 2.5. Графік динаміки змін у показниках рентабельності в машинобудівній
галузі України у 2010-2019 рр.
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [54]

Як бачимо, розвиток у машинобудуванні у де-якій мірі копіює загиби кривої
графіка змін рентабельності економіки загалом. Це говорить про тісний
взаємозв`язок між

їх значеннями й про взаємовплив, що стосується обох

показників. Позитивна тенденція росту рівня рентабельності спостерігається з
2016 р. й для цього виду показників. На нашу думку, різкий спад рентабельності
підприємств машинобудування України, що відбувався у 2014-2016 рр. був
пов'язаний з нестабільною фінансово-економічною ситуацією та кризовою
ситуацією
значна

на

частка

сході

України,

підприємств

оскільки

саме

машинобудування

на

сході

України,

й

зосереджена
деякі

з

них

було втрачено для економіки України. З тимчасово окупованих територій до Росії
вивезено обладнання понад 20 українських підприємств. Деякі з них наведені у
табл. 2.4.
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Таблиця 2.4
Підприємства машинобудування України, що були втрачені на сході країни
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва підприємства

Направленість діяльності

Електромашинобудівний Залізничне машинобудування
завод Луганськ
Стахановський
Транспортні
системи
для
вагонобудівний завод
перевезень
відпрацьованого
ядерного
палива
з
АЕС,
надпотужних
силових
трансформаторів
Ясинуватський
Прохідницькі машини будь-якої
машинобудівний завод
складності
Холдингова
компанія Складні радіотехнічні системи і
"Топаз"
комплекси
спеціального
призначення, а також радіотехнічні
вироби широкого застосування
Лутугінський науково- Чавунні валки для всіх типів
виробничий
валковий млинів, прокатних станів гарячої
комбінат
прокатки, паперової, гумотехнічної
та інших галузей промисловості
Завод
електронного Обладнання для електронного
машинобудування
машинобудування
"Машзавод100"Луганськ

Стан підприємства
Вивезено у Ростовську
область
На
території
база
бойовиків,
частина
обладнання вивезено
Зруйнований, обладнання
вивезено
База
бойовиків,
обладнання
повністю
вивезено в Росію
Завод
знищений,
обладнання вивезено в
Росію

90%
обладнання
вивезено
в
Росію,
розташована
база
бойовиків
Завод
"Юність" Радіоелектроніка та радіотехніка, База
бойовиків,
Краснодон-Луганськ
автореле,
малогабаритні обладнання
повністю
трансформатори,
регулятори вивезено в Росію
напруги, вироби для аерокосмічної
та ракетобудівної галузей
"ЛугаТерм"
Теплотехнічне обладнання, випуск Розкрадений,
частина
котлів
обладнання вивезена в
Росію
Завод автоклапанів
Обладнання,
клапани
на Розкрадений, частина
автомобілі, клапани на автобуси обладнання вивезена в
ІКАРУС, клапани на мотоцикли під Росію
замовлення
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [150]

До цього списку не увійшли підприємства Криму, що також були втрачені
для економіки України.
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Як бачимо, підприємства машинобудування України існують в складних
умовах: негативного впливу зовнішньокон’юнктурних шоків; девальвації гривні;
неналагодження

інституційних

механізмів

підтримки

інвестування

та

довгострокового кредитування; надзвичайно високої залежності від імпорту
високотехнологічного обладнання; втрати російського ринку через санкції та
політику

імпортозаміщення

РФ;

уповільнення

економічного

зростання

торговельних партнерів України; непростої адаптації до вимог Угоди про
асоціацію з ЄС та процедур технічного регулювання, стандартизації та
сертифікації.
Існуючі

підходи

оцінки

та

аналізу

ефективності

функціонування

машинобудівної галузі різняться за своїми методиками на підставі актуальності та
різності параметрів та

складових, що формують базу для оцінки та аналізу.

Стосовно

складової

ринкової

ефективності

діяльності

підприємств

машинобудівної галузі, варто зазначити, що ринок товарів машинобудування у
більшості випадків характеризується невеликою кількістю споживачів продукції.
Це в особливій мірі, стосується продукції проміжного промислового
значення (авіаційні двигуни, мотори, транзистори),

великозатратних товарів

(судна, локомотиви). Ці небагаточисельні покупці є крупними підприємствами,
саме на них приходиться значна частка загального об’єму виробництва. Саме вони
купують основну масу ресурсів забезпечення для галузі. Отже, втрата чи навпаки
залучення

кожного

нового

споживача-покупця

є

вкрай

відчутною

для

підприємства-виробника.
Як

правило,

виробники

галузі

машинобудування

розташовані

із

концентрацією у певних регіонах, що дозволяє знижувати витрати. Географічна
концентрація підприємств машинобудування визначена раніше за цим розділом й
наслідки ведення військових дій на території активного машинобудівного
конгломерату негативним чином вплинули на всю галузь машинобудування.
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Через те, що виручка від продаж виступає значним показником у оцінці
ефективності економічного механізму для підприємств машинобудування, вкрай
важливо розуміти особливості системи впливу на попит, поведінку покупців,
ринок товарів машинобудування.
Фактором впливу на попит продукції машинобудування є, зокрема,
поведінка покупців споживчих товарів. Вплив їх попиту подвійний, з тієї точки
зору, що він впливає на окремі види споживчих товарів безпосередньо та через
товари промислового значення. До того ж, попит на товари промислового
значення галузі машинобудування стрімко змінюється, це пов’язано з постійним
технологічним розвитком, що вкрай відчутно на прикладі такого різновиду товару
машинобудування, як промислове обладнання. Зниження попиту на споживчі
товари призведе й до його зменшення на всі товари промислового значення, що
здійснені у процесі виробництва.
За розміром товарної номенклатури та грошового обігу ринок товарів
машинобудування більший за інші галузеві одиниці промисловості.
Факторами впливу на поведінку споживачів товарів машинобудування
виступають економічні, політичні, організаційні, особисті зв’язки та відношення.
Для вітчизняних підприємств машинобудування усі ці впливові стали
актуальними останнім часом. Запит на споживачі товарів машинобудування
перебувають під великим впливом таких факторів поточної та очікуваної
економічної обстановки як: рівень первинного запиту, економічна перспектива та
вартість кредитів. Отже, за умов посилення економічної невизначеності споживачі
припиняють купувати машини та обладнання, тим самим скорочують матеріальнотехнічні запаси. Свій вплив здійснюють темпи науково-технічного прогресу,
політична ситуація, наявність та діяльність конкурентів.
За результатами аналізу факторів впливу на економічну ефективність
діяльності підприємств машинобудування із врахуванням складових–цілей,
автором було розроблено діаграму, що відображає основні критерії оцінки та
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впливу від загальноринкової до окремо товарної

структури. Представлена

діаграма підкреслює різнонаправленість та багатомірність факторів, що впливають
на просування та реалізацію товарів машинобудування на ринку. Розподіл
факторів впливу на показники обсягів реалізації продукції підприємств
машинобудування проведено з точки зору самої ринкової системи, підприємствавиробника, товару, реалізація якого представляє собою основну комерційну ціль
кожного підприємства. Функціонування підприємства у межах певного ринкового
середовища, зв’язки між складовими компонентами якого взаємно впливають
один на одного, ще більше додає складності у вказану систему взаємовідносин та
впливу.
На рис. 2.6 представлена діаграма факторів впливу на показники обсягів
реалізації продукції підприємств машинобудування, які поділені за відношенням
до ринку машинобудування, підприємствам, продукцією, що виробляється.

Рис. 2.6. Діаграма факторів впливу на показники обсягів реалізації продукції
підприємств машинобудування
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [38, с. 61]

Для узагальнення усіх причино-наслідкових зв’язків між політикоекономічною ситуацією країни та галуззю машинобудування із відокремленням
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соціальних та технологічних особливостей було розроблено висновки, що
підкреслюють ці аспекти впливу на ступінь ефективності економічного механізму
підприємств вітчизняного машинобудування (табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Аналіз проблемних факторів впливу на підприємства машинобудування України
№

Фактори впливу

1

Політичні
фактори

2

Економічні
фактори

3

Соціальні
фактори

4

Технологічні
фактори

-

Причини
недосконалість системи правового регулювання;
нестабільність політико-економічного становища України;
військовий конфлікт на сході країни;
нерозвиненість ринкової інфраструктури;
низька рентабельність виробництва;
високий рівень витрат;
високий рівень інфляції;
висока вартість кредитних ресурсів;
недостатній обсяг інвестицій;
значна залежність вітчизняних підприємств від імпорту комплектуючих з
інших країн
відсутність фахових менеджерів;
низька мотивація персоналу машинобудівних підприємств;
відтік кваліфікованих працівників;
скорочення працездатного населення;
зниження привабливості праці у машинобудуванні;
низький рівень фундаментальних та науково-практичних досліджень;
значне зношування активної частини основних фондів;
відсутність інноваційних розробок, надмірна енерго- та матеріаломісткість
виробництва продукції;
недостатній вплив держави на розвиток високотехнологічних галузей
промисловості та відсутність стратегії їх сталого розвитку

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [11]

Отже, для сучасного розвитку машинобудування України серед основних
проблем варто виокремити недостатній рівень платоспроможності вітчизняних
споживачів, що негативно впливає на фінансово-економічний стан підприємств
машинобудування; обмеженість внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію
машинобудування;

застарілість

основних

фондів

на

підприємствах

машинобудування, що негативно впливає на їх конкурентоспроможність,
собівартість та якість продукції машинобудування; неефективна політика держави
відносно діяльності монополістів і посередників, що приводить до підвищення
вартості матеріалів, енергоресурсів.
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Зазначені проблеми негативно вплинули на галузь машинобудування
загалом. В окремих випадках, наприклад, у транспортному машинобудуванні
Україна має великий науково-технічний потенціал, що протягом останніх років
недостатньо використовувався. Через це відбулася втрата позиції по деяких
сегментах на ринку наземного транспорту. Цілком було втрачено конструкторську
школу

автомобілебудування

автомобілескладанням.

України,

Лише

ціна

більшість

продукції

підприємств

залишається

займалось

конкурентною

перевагою галузі. Також певні проблеми присутні в галузі локомотивобудування
через відсутність серійної реалізації нових проектів. Пожвавлення ринку
вантажоперевезень, особливо за рахунок розвитку транзитного потенціалу
України може дати позитивний поштовх для зростання цього сегменту
машинобудування.
Тож, із метою підвищення ефективності функціонування підприємств
машинобудівного комплексу України доцільно запроваджувати такі заходи як:
механізми
механізми

державної

підтримки

державного

розвитку

замовлення

підприємств

продукції

машинобудування,

вітчизняних

підприємств

машинобудування; використовувати економічно ефективні важелі впливу на
функціонування

й

управління

машинобудівним

комплексом

в

умовах

нестабільних суспільних процесів; підтримувати підприємства, що отримали
кредити за метою інноваційного переоснащення виробництва; вдосконалювати
територіальну організацію машинобудівного комплексу; здійснювати підтримку
створення інноваційно-виробничих та інтелектуально-інноваційних центрів;
виводити машинобудівний комплекс України в глобальні технологічні системи та
створювати зв’язки у їх межах; здійснювати переорієнтацію на виробництво
конкурентоспроможної продукції; впроваджувати сучасні прогресивні технології;
формувати ефективну функціональну структуру організації підприємств.
Подальший розвиток галузі можливий за умов подолання тенденції падіння
обсягів виробництва на основі зростання виробництва для внутрішнього ринку,
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розвитку міжгалузевих інтеграційних процесів та зв’язків вгору і вниз по
технологічному ланцюжку, реалізації потенціалу імпортозаміщення та підвищення
конкурентоспроможності
нейтралізувати

дію

вітчизняної

кон’юнктурних

продукції.
шоків,

Такі

коли

заходи

внутрішнє

зможуть

виробництво

перетворюється для виходу інноваційної й конкурентоспроможної продукції на
світовий ринок.
2.2. Проблеми використання економічного механізму регулювання
ефективної діяльності підприємств машинобудування
Машинобудівна галузь у Запорізькій області представлена більше ніж ста
підприємствами, на цій підставі вона є системоутворюючою для економіки
регіону.
Не дивлячись на всі існуючі проблеми, місто Запоріжжя є четвертим, за
значущістю, індустріальним центром України з розвиненим машинобудуванням,
що має річковий порт, міжнародний аеропорт і є важливим транзитним
залізничним вузлом. Саме тут виробляється майже 75% високовольтної апаратури
та 20% металоконструкцій.
На ряду з явними проблемами у галузі машинобудування, що характерно
для промисловості країни загалом, розвиток переробної промисловості та
диференціація

виробництв

поступово

набувають

все

більшого

значення.

Інтелектуальна складова має свій відсутній вплив і цінність в економічному
розвитку

регіону.

АТ «Спеціальне

Так,

численні

проектне

науково-дослідні

заклади,

серед

конструкторсько-технологічне

яких:
бюро

«Запоріжгідросталь», ПрАТ «Плутон», ЗДП «Прогрес» та інші здійснюють у місті
свою діяльність. В останні роки підприємства машинобудування відчули всі
наслідки політико-економічних та соціальних процесів, що відбулися у країні.
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Показники рентабельності операційної діяльності за минулі роки показують
досить неоднозначні результати, що представлені на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Рентабельність операційної діяльності підприємств машинобудування
Запорізької області
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [46]

Підкреслимо, що рентабельність операційної діяльності підприємств
машинобудування Запорізької області почала різко знижуватись після 2017 р., це
пов’язане, уперш за все, з недостатньо продуманою стратегією економічної
діяльності підприємств.
Але, місто Запоріжжя залишається одним із важливих промислових центрів
України. Запоріжжя є обласним центром, який має позитивне сальдо зовнішньоекономічної діяльності, що сприяє збільшенню валютного запасу регіону та
країни. Загалом, промисловість міста має значну частку експорту у збуті товарів
місцевого виробництва, так у 2019 р. експорт з вищенаведених даних про обсяг
реалізації продукції становив 43%. Також частка експорту відображається у
позитивному торговому сальдо. Але цей показник за останній рік відображається з
деяким зниженням. Так за минулий рік коефіцієнт покриття експортом імпорту
зменшився більш як у 200 млн. долл. США у порівнянні з 2018 роком.
Обсяг експорту підприємств міста Запоріжжя складає майже 85% загального
показника експорту у регіоні. Підприємства, що працюють на експорт в
Запорізькій області, у більшості від загальної кількості, а саме на 65,8%
знаходяться у місті Запоріжжі. Варто зазначити, що зміни експорту до всіх країн
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не відчутні суттєво, окрім експорту до Російської Федерації, де відбулося
скорочення частки експорту на 54,7% у порівнянні з 2013 р.
Розвиток інвестиційної спроможності міста сприяє розвитку економіки
регіону

через

залучення

додаткових

ресурсів.

Іноземні

інвестиції

у

машинобудування складають 23,2%, у той же час для металургії цей показник
складає 10,7%, для енергетики - 5,9%. Республіка Кіпр, Фінляндія, Республіка
Корея, Естонія є країнами, що інвестують в підприємства регіону. Місто планує
залучати інвестиції переважно у сферу енергоефективності, енергозбереження,
модернізації об’єктів інфраструктурного забезпечення міста та головних секторів
економіки. Це зазначено у стратегії розвитку м. Запоріжжя на період до 2028 року,
що була підготовлена членами спеціалізованої ради за участі широкого кола
представників громади міста через обговорення, які проходили у 2016-2017 роках.
Так, серед пріоритетів розвитку міста Запоріжжя чималу увагу наділено
розвитку промисловості та економіки загалом, але особливу увагу приділено
перспективі створення високотехнологічної екологічно безпечної промисловості.
Сталий розвиток міста у своїй концепції спирається на застосування комплексного
підходу на основі раціонального функціонування та, насамперед, створення
природно-промислових систем різного рангу, застосування принципів взаємодії
промислового виробництва з екологічним середовищем, інженерної екології у
галузі важкої індустрії для її подальшого розвитку.
Стратегія

високотехнологічної

екологічно

безпечної

промисловості

передбачає розвиток нових виробництв із низьким техногенним впливом на
довкілля, співпраці на засадах екологічності між підприємствами та науковцями.
Застосування екологічних технологій, диверсифікація економіки міста, підтримка
проектів у сфері машинобудування у кооперації зі лідерами галузі, створення
промислових ділових центрів для забезпечення сприятливих умов для підприємств
машинобудування, забезпечення рівноправних конкурентних відносин для
підприємств

із

високим

рівнем

наукоємності,

підтримка

виробництва
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високоточного

обладнання,

розвиток

малого

авіабудування,

створення

технопарків – все це передбачає стратегія. Реалізація стратегії розвитку міста
допоможе підприємствам машинобудування вийти на більш прогресивний рівень
свого розвитку, стати більш конкурентоспроможними, підвищити експортну
частку у реалізації своєї продукції.
На сучасному етапі підприємства машинобудування займають друге місце у
структурі зовнішньої торгівлі по структурі експорту Запорізької області. Так, у
2019 р., на машинобудування припадало до 27,9% експортної частки.
Основна частка експорту продукції машинобудування Запорізької області,
приходиться на підприємства таких міст: Запоріжжя, Мелітополь, Токмак,
Бердянськ. Такий розподіл експорту продукції машинобудування свідчить про
високу концентрацію експортних підприємств, зокрема у місті Запоріжжі, що
також свідчить про те, що експортні виробничі потужності розташовані у
найбільших містах регіону. Висока експортна квота машинобудування Запорізької
області полягає в тому, що на одиницю реалізованої продукції, припадає 0,76
реалізованої на експортному ринку. Високий рівень конкурентоспроможності
продукції машинобудування за ціною, що спостерігається, є неоднозначним. За
свідченнями статистики по Україні та Запорізькій області, рентабельність
підприємств машинобудування Запорізької області, в середньому є вищою, ніж та,
що спостерігається на підприємствах машинобудування в інших регіонах України.
Оскільки низька ціна є головною перевагою підприємств машинобудування
Запорізької області, при виході підприємств Запорізької області на зовнішні
ринки, доцільним є використання стратегії низьких цін. Існують додаткові
перспективи

для

просування

продукції

підприємств

машинобудування

Запорізького регіону на зовнішні ринки, навіть не дивлячись на факт, що рівень
загальної заробітної плати у собівартості продукції підприємств машинобудування
Запорізької області, є вищим, ніж в середньому на підприємствах Україні.
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Високий рівень підготовки наукових кадрів та освіти у Запорізькій області є
ще однією перевагою для підприємств машинобудування. Але, підприємства
машинобудування не завжди в повній мірі використовують науковий потенціал.
Так, питома вага інноваційної складової досягає лише 1,7% для підприємств
машинобудування Запорізької області, що є вкрай недостатнім для цієї галузі. Це
створює потенційну можливість збільшити власну конкурентоспроможність як на
внутрішньому, так і на світовому ринках; збільшити рівень інноваційної
складової, підвищити ефективність діяльності підприємств машинобудування.
Обсяг реалізованої промислової продукції (у тому числі й продукції
машинобудування) у 2019 р. становив 179788041,3 тис. грн, це менше аніж у
2018 р., коли обсяг реалізованої промислової продукції становив 192905754,9 тис.
грн Отже, показник зменшився майже на 7% протягом року.
Розглядаючи показники обсягів виробництва з початку десятиліття,
відзначимо,

що

на

початку

десятиліття

підприємства

машинобудування

нарощували темпи росту обсягів виробництва, вищими за ті темпи, що
демонструвала промисловість загалом. Варто відзначити, що по Запорізькому
регіону у зазначений період регіональні показники випереджали відповідні
національні темпи. Сприятлива кон’юнктура, зумовлена загальним зростанням
світової економіки, створила вагомі причини для росту обсягів виробництва для
ПрАТ «ЗЗВА», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «ЗТР». А серед внутрішніх споживачів
збільшення потреб у продукції машинобудування створило вагомі причини для
росту обсягів виробництва для ПрАТ «ЗЕРЗ», ПрАТ «Завод «Перетворювач»,
ПрАТ «ЗЗВА».
Зниження результатів діяльності запорізького машинобудування в останні
роки пов'язують із поточною кризою машинобудівної промисловості, із втратою
виробничих потужностей на сході країни, а також із зменшенням обсягів
виробництва підприємств-партнерів в інших областях країни. Девальвація гривні,
проблеми зі збутом продукції на російський ринок, військовий конфлікт на сході
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країни додали негативного ефекту. Ці, вкрай непрості умови, негативно
позначились на машинобудівній промисловості Запорізької області, що було
виявлено через значення показників економічної ефективності.
Сучасна ситуація у галузі машинобудування, зокрема, Запорізького регіону
залишається ще дуже складною. Через відсутність обігових коштів та значної
втрати ринків збуту обсяги виробництва ПрАТ «Запорожтрасформатор» за останні
роки катастрофічно скоротились на 41% від обсягів виробництва за період п’яти
років. АТ «Мотор Січ» змогло зберегти обсяги виробництва за рахунок
впровадження програми вертольотобудування і освоєння нових ринків, але через
військові дії на сході країни завод втратив значні обороти виробничих
потужностей.
Отже, за останні роки на стан справ у промислових галузях міста Запоріжжя
негативно вплинула ситуація на сході України та загальні національні тенденції –
відсутність стабільності національної валюти та низькі споживчі настрої. Для
виявлення

тенденцій

розвитку

вітчизняних

машинобудівних

підприємств

проведемо оцінку їх діяльності.
Вже не перший рік, обсяги реалізації продукції машинобудування мають
стійку тенденцію до зниження. За останні 7 років обсяг реалізованої продукції
машинобудування Запорізької області, у доларовому еквіваленті, знизився майже
на 66 %, із 1,8 млрд. дол. у 2013 р. до 820 млн. у 2019 р. Таке зниження динаміки у
показниках реалізації продукції машинобудування Запорізької області наглядно
демонструє рис. 2.8.
Проблема зниження обсягів реалізації продукції машинобудування є доволі
значимою для цієї галузі, адже за нею слідують зниження обсягів виробництва,
негативні наслідки соціального характеру, втрата позицій на ринках. Тому прогноз
показника обсягів реалізації продукції машинобудування у стратегічному
плануванні має велике значення для широкого кола зацікавлених сторін [231].
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Продукція машинобудування у дол. США
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Рис. 2.8. Динаміка реалізації продукції машинобудування Запорізької області, тис.
дол. США, за 2013-2019 рр.
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [46]

Для прогнозування результатів показника обсягів реалізації продукції
машинобудування 2020 р. скористуємось методичним підходом до оцінки
ефективності функціонування економічного механізму підприємства шляхом
використання критеріїв Фішера, Ст’юдента. Критерій Фішера застосовано для
перевірки простої лінійної регресії на адекватність, t-тестом Стьюдента для
перевірки параметрів b0 та b1 на значимість, знаходженням інтервалів довіри для
параметрів β0 та β1 лінійної регресії. Всі розрахунки будуть проведені у
загальнодоступній програмі Excel.
Звертаючись

до

аналізу

абсолютних

обсягів

реалізації

продукції

машинобудівної галузі у Запорізькій області протягом 2013-2019 рр. та того факту,
що приведені дані обчислені у доларах США, введемо гіпотезу, що між цими
двома факторами X та Y існує лінійна стохастична залежність:
Y=b0+b1x,
де Y – обсяг реалізації продукції підприємств;
b0 – базисний параметр лінійної регресії;

(2.1)
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b1 – дійсний параметр лінійної регресії;
x – курс долара США до національної валюти.
За даними показника Y і X визначимо оцінку параметрів лінії регресії
Y=b0+b1x, за умови відповідності критерію Фішера, використовуючи t-тест
Стьюдента.
Оцінки параметрів b0 і b1 парної регресії обчислюються у програмі Excel за
допомогою стандартних функцій. Вхідні дані запропоновані в табл. 2.6.
Таблиця 2.6
Вхідні дані програмі Excel для коливання курсу валют та обсягів реалізації
продукції машинобудування підприємств Запорізької області.
Роки
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 (прогноз)
сума

X (курс дол. США)
8
16
24
27
28
28
24
28
155

Y (обсяги реал. прод.)
1855239
1230533
865583
684264
948969
989827
820180
7394595

Примітка: розроблено автором на підставі даних [46]

Yp (прогноз Y)
1727593
1727593
1727593
1727593
1727593
1727593
1727593
1727593
12093150

Серед основних завдань виокремлюємо знаходження

надійних зон

параметрів регресії та зон базисних даних; прогнозу показника та його надійні
інтервали; коефіцієнт еластичності для базисних даних і прогнозу.
Для обчислення значення yp використаємо стандартну функцію Excel
повернення значень відповідно лінійному тренду.
Вводимо формули для визначення оцінок параметрів відповідно b1 і b0.
Скористуємось стандартними функціями Excel для обчислення параметрів
лінійної регресії для обчислення b1, для обчислення b0.
Знайдемо (y-yc)2 для відповідних значень y та середнього y.
Знайдемо (y-yp)2 для відповідних значень y та yp.
Знайдемо (x-xс)2 для потрібних значень x та xс.
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Cуми значень (xi - )2 , (yi- )2, (yi- )2 обчислюємо за відповідними
правилами.
Результати проведених розрахунків приведені у табл. 2.7.
Таблиця 2.7
Розрахункові дані у виді таблиці програми Excel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

A
x
8
16
24
27
28
28
24
28
155
n=
b1=
b0=
sb1
sb0
tb1
tb0
tkr

B
y
1855239
1230533
865583
684264
948969
989827
820180
7394595
7
-47460.1565
2107274.179
1725576956
9.291E+11
-1.14251523
2.186199702
-2.01504837

D
(y-yc)^2

E
(y-yp)^2

F
(x-xс)^2

6.38191E+11
30332501765
36399951922
1.38463E+11
11535128232
4428065911
55786053515

16293519830
2.47069E+11
7.43061E+11
1.08854E+12
6.06255E+11
5.44299E+11
8.23398E+11

9.15136E+11
22.14285714
1056370.714
5.81273E+11

4.06891E+12

200.0204082
37.73469388
3.448979592
23.59183673
34.30612245
34.30612245
3.448979592
34.30612245
336.8571429
-3.1537E+12
8.13782E+11
-3.875453694
6.607890974

b1min95%
1894841.548
b0min95%
4049575.884

b1max95%
-1989761.86
b0max95%
164972.4752

Примітка: розроблено автором у програмі Excel

Для

оцінки

адекватності

прийнятої

економетричної

моделі

даних

використовуємо F-критерій Фішера. Для визначення розрахункового значення
критерію Фішера, створюємо блок проміжних обчислень F12:F15 (табл. 2.7).
Обчислимо у клітинці F12 у програмі Excel значення першої складової Критерія
Фішера= (∑(yi- )2 – ∑(yi- )2)/1, і введемо в неї формулу представлену за
знаходженням у комірках з ( D11до E11)/1.
Обчислимо в комірці F13 значення другу складову Критерія Фішера = ∑(yi)2) / /(n-2) і введемо в неї формулу за комірками E11/(B12-2) (табл. 2.7).
Обчислимо в комірці F14 значення Критерія Фішера F=MSR/MSE
(табл. 2.7).
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Обчислимо в комірці F15 значення Fxp(1,n-2) Критерія Фішера із рівнем
довіри 0,95%, за допомогою стандартної функції у програмі Excel FINV(a, n1, n2),
де a – рівень значимості = 0,05%; n1 та n2 – числа ступенів вільності для
обчисленя критерія Фішера.
Значення F-критерію (критерію Фішера)для ймовірності Р = 0,95 і числа
ступенів вільності n1= 1, n2=n-2=5 дорівнює 6.6.
Якщо розглянути всю генеральну сукупність, то правильною для неї буде
модель:
y=β0+β1x+ε ,

(2.2)

де β0, β1 – дійсні значення параметрів узагальненої моделі;
ε – помилка x, яка не спостерігається;
x – курс долара США до національної валюти.
Математичні

сподівання

параметрів

вибіркової

регресії

дорівнюють

значенням параметрів узагальненої моделі β0, β1 .
Параметри
нормально

b0, b1

знайдені методом моделі найменших квадратів є

розподіленими

випадковими

величинами

з

числовими

характеристиками.
Для перевірки параметрів на значимість користуються критерієм Стьюдента.
Значення порівнюють з табличним t – критичне, котре допомагає знайти
критичну зону з n-2 ступенями вільності і рівнем значимості (ймовірністю
помилки) a. Якщо обчислене значення потрапило в критичну зону t-ї, то нуль –
гіпотеза відкидається, бо параметр значимий. В іншому випадку нуль-гіпотеза
приймається, бо параметр незначущий.
Надійний інтервал для параметрів

β0, β1 з рівнем значимості

a-

обчислюється за формулою критерія Стьюдента: у комірках В17 та В18
обчислимо t-статистики для параметрів за формулами В17=B13/корінь(значення
комірки B15) та В18 = B14/корінь(значення комірки B16) (табл. 2.7)
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У комірці B19 обчислимо t(α/2,n-2) за допомогою стандартної функції
програми Excel TINV (a, n-2), де a є рівнем значимості = 0,05%.
Продовження табл. 2.7
Розрахункові дані у виді таблиці програми Excel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
x
8
16
24
27
28
28
24
28

G
Dy
-1772848.442
-854304.3089
-662108.1928
-780777.3738
-837072.8719
-837072.8719
-662108.1928
-837072.8719

H
Ymin
3500441.369
2581897.236
2389701.12
2508370.301
2564665.799
2564665.799
2389701.12
2564665.799

Примітка: розроблено автором у програмі Excel

I
Ymax
-45255.51438
873288.6186
1065484.735
946815.5536
890520.0556
890520.0556
1065484.735
890520.0556

J
Kel
-0.21977472
-0.43954944
-0.65932416
-0.74173968
-0.76921152
-0.76921152
-0.65932416
-0.76921152

У клітинках H3:I10 обчислюємо нижню та верхню границю довірчої зони
для базисних даних та прогнозу обсягу реалізації продукції підприємств
машинобудування (табл. 2.7).
У клітинках J3:J16 (табл. 2.7) обчислюємо коефіцієнт еластичності базисних
значень та прогнозу обсягів реалізації продукції підприємств машинобудування за
формулою:
Kel=b1* ,

(2.3)

де Kel – коефіцієнт еластичності показника обсягів реалізації продукції;
b1 – дійсний параметр лінійної регресії.
Для наочного уявлення одержаних результатів будуємо графіки: фактичних
даних обсягів реалізації продукції підприємств машинобудування Запорізького
регіону (Y) (рис. 2.9), лінії регресії для базисних даних та прогнозу обсягів
реалізації продукції підприємств машинобудування (Yp), довірчу зону для
базисних

даних

машинобудування
(рис. 2.11).

і

прогнозу

(Ymin,Ymax)

обсягів

реалізації

(рис. 2.10),

продукції

коефіцієнта

підприємств

еластичності

(Kel)
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Рис. 2.9. Лінії регресії для прогнозу та фактичних даних обсягів реалізації
продукції підприємств машинобудування
Примітка: розроблено автором

Рис. 2.10. Довірча зона для базисних даних і прогнозу обсягів реалізації продукції
підприємств машинобудування
Примітка: розроблено автором

Рис. 2.11. Значення коефіцієнта еластичності показника обсягів реалізації
продукції підприємств машинобудування Запорізького регіону
Примітка: розроблено автором
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Отже, з надійністю P = 0,95 економетричну модель Y = - 47460*Х2107274
можна вважати надійною, спираючись на яку можна здійснювати економічний
аналіз.
Прогнозне значення курсу долара США по відношенню до національної
валюти (Хр), за яким середнє значення прогнозу показника обсягів реалізації
продукції машинобудування Запорізької області у 2020 р. Yp = 796132,7 тис. грн з
надійністю р = 0,95 буде знаходитися у межах від 631538 до 960728 тис. грн.
З надійністю р=0,95 нахил та перетин є незначимими, оскільки значення tстатистик по формулі критерія Стьюдента потрапляють у інтервал (-2,20; 2,20).
Для

прогнозного

значення

показника

обсягів

реалізації

продукції

машинобудування Запорізької області середнє значення коефіцієнта еластичності
оцінюваного показника дорівнює -0,7692. Це означає, що при зміні фактора на 1%,
показник обсягів реалізації продукції машинобудування Запорізької області
зменшиться 0,77%, отже, зниження обсягів реалізованої продукції підприємств
машинобудування у Запорізькій області у 2020 р. прогнозоване.
Тож,

на

сьогоднішній

день

машинобудування

Запорізької

області

зіштовхнулося із наслідками того, що 50% виробничих потужностей підприємств
машинобудування було втрачено за останні роки. Ще з радянських часів, значна
залежність від ринку Російської Федерації, щодо експорту продукції підприємств
машинобудування, характеризується 70% експортної частки від загального обсягу
експорту. За подій новітньої історії та негативних відносин з цією державою варто
зазначити, що товарообіг з нею значно скоротився. Таке негативне становище
позначилось і на підприємствах машинобудування Запорізького регіону.
В умовах, коли національний ринок не може підтримати підприємства
машинобудування Запорізької області, для ефективної діяльності підприємствам
необхідно мати конкурентоспроможність на зовнішньому ринку.
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Угоди зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, ратифікація Угоди про
Асоціацію, що були підписані у 2014 р. сприяють новим перспективам розвитку
вітчизняних підприємств машинобудування.
Розглядаючи перспективи виходу на європейський ринок, варто вказати, що
перехід на нові стандарти для просування продукції машинобудування на ринках
європейських країн коштуватиме значних витрат. Тільки за підтримки чи
інвестування на покриття високих витрат для імплементації Угоди про Асоціацію,
можна враховувати за доцільне подальший курс на євроінтеграцію, що дозволить
підтримати конкурентні переваги найбільш успішних підприємств. Але без
фінансової підтримки більшість підприємств машинобудування з унікальним
виробництвом, що налагоджувалось роками, буде не в змозі перелаштувати своє
виробництво, й без значних втрат, увійти та закріпитись на достойному місці на
ринку Європи. Розглядаючи перспективи виходу на європейський ринок для
товарів вітчизняного машинобудування та тенденції експортного продажу
машинобудівної продукції до Європейського Союзу були виділені позитивні й
негативні наслідки. Отримані дані представлені у табл. 2.8.
Таблиця 2.8
Наслідки та зрушення, що переслідують активізацію просування продукції
вітчизняних машинобудівних підприємств на ринках ЄС
Позитивні
Вихід на нові ринки збуту
Впровадження правил внутрішнього ринку
ЄС (технічних стандартів, конкуренції)

Негативні
Втрата ринків збуту продукції в країнах Митного Союзу
Зниження частки експорту вітчизняної продукції
машинобудування через її неконкурентоспроможність

Встановлення нульових ставок ввізного мита
на інвестиційні види машинобудівної
продукції ЄС

Втрата внутрішнього ринку збуту перед експансією
європейських товарів та неможливістю державного захисту за
взятими зобов’язаннями СОТ

Прискорення технологічної модернізації
галузі

Відсутність сертифікату відповідності СЕ (Conformite
Europeene) у більшості виробників
Відсутність інформації щодо порядку та правил
експортування продукції на зазначені ринки
Низька диверфікація ринків збуту товарів машинобудування
та пошук джерел постачання комплектуючих
Невідповідність екологічним стандартам

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [78, с. 59-70]
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Більшість підприємств вітчизняного машинобудування не відповідає
стандартам ЄС, що є вагомою перешкодою для вітчизняних машинобудівників у
їх сучасному стані для виходу на європейські ринки. До того ж, відповідні
перешкоди з’являться із виходом на ринки СНД, що зменшить обсяги експорту в
ці країни. За таких непростих умов, для зростання обсягів машинобудівної
промисловості,

організації

виробництва

і

збуту

продукції,

необхідно

використовувати грамотний стратегічний маркетинг, із метою прогнозування
майбутніх

параметрів

функціонування

та

можливого

розвитку

складної

економічної системи галузі машинобудування.
Ефективна

діяльність

машинобудівних

підприємств,

при

сучасному

мінливому економічному середовищі, можлива за умов спроможності підприємств
своєчасно переналагодити свій внутрішній економічний механізм відповідно до
мінливих умов господарювання, оскільки саме від внутрішньої діяльності
залежать результативні показники роботи підприємства й у такий спосіб
відреагувати

на

можливі

негативні

зміни.

Організаційна,

фінансова

реструктуризація, продумана стратегія розвитку і управління мають сприяти
стабілізації та зростанню обсягів випуску продукції машинобудівної галузі.
Розроблення економічної політики на підприємствах машинобудування з
урахуванням запитів та вимог споживачів щодо якості, техніко-економічних
параметрів, новизни, дизайну продукції мають стати доцільними етапами до
стабілізації ситуації у машинобудуванні [113, с. 127].
Зокрема, доцільно, щоб машинобудівний комплекс розвивався за рахунок
участі у проектах, які спрямовані на розвиток окремих виробництв для випуску
сучасного обладнання та виробництво складних комплектуючих для вітчизняного
та іноземного обладнання. Виживання вітчизняного машинобудівного комплексу
та його розвиток у довгостроковій перспективі залежить від реалізації
перерахованих заходів. Вирішення першочергових завдань машинобудівним
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підприємствам дозволить підвищити не тільки результативність діяльності галузі
загалом, але й підвищити рівень національної економіки.
На

основі

зазначених

особливостей

сучасного

стану

підприємств

машинобудування регіону можна відзначити, що сильними позиціями виступають
такі риси вітчизняного машинобудування: невисока частка витрат на персонал у
собівартості продукції та висока концентрація виробництва. Серед експортних
переваг для продукції підприємств машинобудування Запорізької області можна
виділити низьку собівартість продукції, через низький рівень середньої заробітної
плати, що є однією з найнижчих в Європі. Але існує ймовірність, що у
довгостроковому періоді низький рівень інноваційності та стратегія низьких цін,
знизять рівень конкурентоздатності підприємств машинобудування Запорізької
області.
Варто зазначити, що Запорізька область має значні можливості для
впровадження інноваційних розробок, базуючись на факті високого рівня якості
освіти. Додатково, концентрація підприємств машинобудування в промислових
регіонах створює економію на навчанні працівників, економію часу на транзактну
логістику, можливість використання розвиненої транспортної інфраструктури
тощо. Створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, ратифікація Угоди про
Асоціацію та зниження торговельних бар’єрів відчиняють можливості для
збільшення обсягів експорту на ринки ЄС. Підприємства можуть скористатися
можливістю участі у державних закупівлях країн ЄС.
До проблем машинобудування як галузі промисловості Запорізького регіону
можна віднести високу залежність від ринку Російської Федерації, що за умов
торговельної війни діє спираючись на протекціоніські заходи, що негативно
відбивається на доходах машинобудівних підприємств регіону. Та те, що
співробітництво ЄС з підприємствами машинобудування Запорізької області
знаходиться на низькому рівні, що зменшує доступ підприємств до сучасних
методів виробництва та передових технологій [78, с. 63].
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Отже,

аналіз

тенденцій

розвитку

сучасного

стану

підприємств

машинобудування Запорізького регіону показує високу залежність від зовнішньої
кон’юнктури ринку, що пов’язане з

відсутністю належного ресурсного

забезпечення потреб підприємств, значним технологічним відставанням від
розвинених країн із низькою конкурентоспроможністю більшості продукції
вітчизняного машинобудування, непрозорістю системи стимулів розвитку галузі в
структурі промислового виробництва, домінування товарів із низькою доданою
вартістю, що може привести до деіндустріалізації Запорізької області.
Рішенням може бути встановлення пріоритетних напрямів розвитку
вітчизняних машинобудівних виробництв, розробка стратегій заповнення ринку у
стратегічних сферах промисловості, спільна співпраця з іноземними партнерами у
таких сферах як: авіаційне та ракетно-космічне машинобудування, військовопромисловий комплекс, транспортне машинобудування та верстатобудування.
Актуальність цього напряму пов’язана з наявністю збереженого наукового
потенціалу та обмеженістю ресурсів із боку держави у розвитку вказаної сфери.

2.3. Обґрунтування доцільності регулювання ефективною діяльністю
підприємств машинобудування
Економічна,

фінансово-кредитна

й

податкова

політика

держави,

кон’юнктура ринку, умови господарювання, склад і структура продукції, рівень її
конкурентоздатності,

розмір

витрат,

ефективність

організації

процесів

виробництва, постачання й збуту, стан і структура майна й фінансових ресурсів,
кваліфікація управлінського персоналу й інше – все це впливає на фінансовий стан
машинобудівних підприємств.

Фінансовий стан підприємства є комплексним

поняттям, що характеризується системою багатьох показників. Показники
фінансового стану відображають наявність і розміщення коштів, реальні й
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потенційні фінансові можливості. Фінансовий стан може бути представлений як
ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами,
використання й своєчасного здійснення розрахунків за своїми обов’язками,
ефективністю розміщення фінансових ресурсів [26, с. 61].
Переходячи до розгляду окремих показників, що допоможуть при аналізі
ділової активності підприємств машинобудівної сфери в Запорізькому регіоні,
зупинимось на розгляді коефіцієнтів оборотності, одним із них є коефіцієнт
оборотності активів. Важливість показників оборотності пояснюється тим, що
характеристики обороту демонструють ефективність використання активів,
визначають

рівень

прибутковості

підприємства.

Коефіцієнт

оборотності активів був розрахований через відношення між середньорічною
сумою активів та виручкою. Показник демонструє скільки кожна гривня
використаних активів має значення у товарах, що було продано за досліджуваний
період [206, с. 83]
Отже,

зробивши

необхідні

розрахунки,

користуючись

обліковою

інформацією підприємств машинобудування міста Запоріжжя були одержані
результати, наведені нижче у формі табл. 2.9.
Таблиця 2.9
Динаміка зміни коефіцієнта оборотності активів для підприємств
машинобудування за 2014-2019 рр.
Підприємство
АТ «Мотор Січ»
ПрАТ «ЗТР»
ПАТ «Перетворювач»
ПрАТ «ЗЕРЗ»
ПрАТ «Запоріжкран»

2014
0.72
0.38
0.29

2015
0.74
0.29
0.58
0.81
0.65

2016
0.46
0.60
0.63
1.24
0.94

2017
0.55
0.53
0.05
1.20
0.90

2018
0.42
0,26
0.14
1.58
1.1

2019
0,31
0,29
0,15
1.76
1.39

Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 56; 57; 54; 55]

Також, вказаний показник відображає швидкість обороту сукупного
капіталу підприємства, отже, демонструє скільки грошових одиниць реалізованої
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продукції принесла кожна одиниця активів, або скільки разів відбувається обіг і
повний цикл виробництва, що приносить певний ефект у вигляді прибутку.
Коефіцієнти оборотності активів для окремих машинобудівних підприємств
представлені на рис 2.12.

Рис. 2.12. Коефіцієнти оборотності активів для окремих машинобудівних
підприємств за роками
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [55; 56; 53]

Дані свідчать, що ефективність використання активів ПрАТ «ЗЕРЗ»
підвищується. Якщо у 2015 р. на кожну гривню залучених коштів було надано
послуг на суму 0,81 грн, то в 2016 р. – вже 1,23 грн.
Для підприємства ПрАТ «Запоріжкран» також властиве підвищення, у той
час як інші досліджуванні підприємства втрачають на кожній гривні, що була
витрачена в ході виробництва, тобто, мають збитки. Аналіз зроблено за умов, що
позитивною тенденцією є збільшення значення коефіцієнта протягом періоду
дослідження. Порівнюючи значення показника зі значеннями інших підприємств
можна сказати, що більш високе значення говорить про те, що компанія
ефективніше використовує свої обмежені ресурси. Якщо показник недостатньо
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високий, то необхідно працювати в напрямку оптимізації суми активів. Для цього
можна продати частину незавантажених необоротних активів (якщо збільшення
завантаженості не планується), знизити суму запасів (якщо їх обсяг надмірний),
вжити заходи щодо повернення дебіторської заборгованості і т.д. Зауважимо, що
заходи по збільшенню виручки компанії також позитивно впливають на
оборотність активів.
Для характеристики ділової активності досліджуваних підприємств, було
також обчислено коефіцієнт оборотності власного капіталу. Цей коефіцієнт
свідчить про продуктивність використання капіталу власників та показує його
ефективність. Показник демонструє суму товарів, що було вироблено за рахунок
залучених від акціонерів коштів. Позитивною динамікою є зростання значення
коефіцієнту.
Оскільки

на

значення

коефіцієнта

впливають

прибуток

та

власний капітал підприємства, часом негативні значення цих показників так само
негативно

вплинули

на нього. Дані

цього

показника

для

підприємств

машинобудування Запорізького регіону приведені в табл. 2.10 та наглядно
представлені на рис. 2.10.
Таблиця 2.10
Коефіцієнт оборотності власного капіталу для підприємств машинобудування
Запорізького регіону за роками 2013-2019 рр.
Підприємства
АТ «Мотор Січ»
ПрАТ «ЗТР»
ПАТ «Перетворювач»
ПрАТ «ЗЕРЗ»
ПрАТ «Запоріжкран»

2013
0.14
-0.02
0.02

2014
0.14
-0,01
-0.02
-0.05
0.99

2015
0.24
-0.61
0.04
-0.10
0.37

2016
0.12
-0.17
0.08
-0.04
-0.075

2017
0.16
-0.04
-0.45
-0.25
0.082

2018
0.058
-0,002
-0.07
0.01
-0.29

2019
0,06
-0,003
-0,05
0.002
-0.95

Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 56; 57; 54; 55]

Негативні значення коефіцієнта у багатьох підприємств упродовж останніх
років визвані збитком замість прибутку, чи негативними значеннями власного
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капіталу. Підприємства покривають збитки за рахунок власного капіталу - ці
тенденції є дуже небезпечні, бо існує високоймовірна загроза занепаду. Динаміка
змін

коефіцієнтів

оборотності

власного

капіталу

для

підприємств

машинобудування Запорізького регіону за 2013-2019 рр. представлена на
рис. 2.13.

Рис. 2.13. Динаміка змін коефіцієнтів оборотності власного капіталу для
підприємств машинобудування Запорізького регіону за 2013-2019 рр.
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 57]

Динаміка

змін

коефіцієнтів

оборотності

власного

капіталу

для

підприємств машинобудування Запорізького регіону показує неоднородність для
різних
багатьма

підприємств

машинобудування.

факторами,

основним

з

Це

яких

становище
є

особливості

спричинено
структури

власного капіталу.
Наступним показником ділової активності підприємств машинобудування,
який було застосовано є фондовіддача. Значення цього показника демонструє
ефективність використання основних засобів підприємства. Значення показника
показує скільки продукції вироблено на кожну гривню, що була вкладена в
основні

фонди

виробництва.

Показник

був

розрахований

як
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співвідношення обсягу продажів (виручка) до середньорічної суми основних
засобів.

Застосовуючи

використання

основних

цей

індикатор

засобів

можна

підприємства.

зрозуміти
Бажаним

ефективність
є

підвищення

ефективності використання основних засобів підприємства протягом періоду
дослідження. Як такого нормативного значення немає, проте варто порівняти
значення показника зі значеннями інших компаній. Треба взяти до уваги, що для
фондомістких виробництв цей показник буде нижчим, для сфери послуг зазвичай
вищим.
Розглянуті

значення

показника

фондовіддачі

для

підприємств

машинобудівної галузі Запорізького регіону наведені у табл. 2.11.
Таблиця 2.11
Показники фондовіддачі для підприємств галузі машинобудування м. Запоріжжя у
2014-2019 рр.
Підприємства
2014
2015
2016
2017
2018
АТ «Мотор Січ»
2.20
2.5
1.72
1.72
1.71
ПрАТ «ЗТР»
1.51
1.10
2.54
2.16
1,27
ПАТ «Перетворювач»
0.66
1.31
1.52
0.12
0.35
ПрАТ «ЗЕРЗ»
2.31
3.45
3.81
5.74
ПрАТ «Запоріжкран»
0.95
1.47
1.58
2.26
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 55; 56; 57]

2019
1.48
1.07
0.22
6.89
3.36

Як показано, ефективність управління основними засобами в ПрАТ «ЗЕРЗ»
та ПрАТ «Запоріжкран» зростає. У 2015 р. було вироблено продукції та надано
послуг на суму 2,31 та 0,95 гривні відповідно на кожну використану гривню
основних засобів цих двох підприємств. З 2016 р. показник зростає до 3,46 та 1,47
гривню. Так і спостерігається підвищення цього показника для цих двох
підприємств протягом розглянутого періоду. А у 2019 р. показник фондовіддачі
для ПрАТ «ЗЕРЗ» виріс на 50%. Причиною такої тенденції стала оптимізація
структури основних засобів - зайві були продані. Для цього підприємства основні
засоби зменшились на 25%, на підвищення обсягу продажів.
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Більш наглядно тенденції зміни показника фондовіддачі для розглянутих
підприємств представлено на рис. 2.14.

Рис. 2.14. Динаміка зміни показників фондовіддачі для підприємств
машинобудування Запорізького регіону у 2014-2019 рр.
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 57; 54]

Тож, на АТ «Мотор Січ» спостерігається зниження показника фондовіддачі
протягом

всього

розглянутого

періоду.

Коливання

в

рості

показника

спостерігаються для підприємств ПрАТ «ЗТР» та ПАТ «Перетворювач». Що
зумовлено падінням показника виручки для цих підприємств у розглянутому
періоді.
Загалом аби підвищити значення показника необхідно забезпечити сто
відсоткову завантаженість обладнання. Підвищити фондовіддачу можна за
рахунок продажу частини невикористовуваних основних засобів. Але такий крок є
доцільним, коли не існує умов перспективи подальшого зростання виробництва.
Також, треба пам’ятати, що зростання показника має межу. Таким чином, якщо
основні засоби завантажені на 100%, то підвищувати обсяг виробництва і збуту
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можна тільки за рахунок закупівлі нового обладнання, а це призведе до деякого
зниження фондовіддачі в короткостроковій перспективі.
Показник

ділової

активності,

коефіцієнт

оборотності

дебіторської

заборгованості, демонструє ефективність управління заборгованістю клієнтів і
інших дебіторів. Значення показника вказує на кількість оборотів дебіторської
заборгованості, або кількість разів дебітори закрили свої зобов'язання перед
підприємством. Оборотність дебіторської заборгованості визначено на основі
співставлення чистого доходу від реалізації продукції та середньорічної суми
дебіторської заборгованості. Результати розрахунків наведені в табл. 2.12.
Таблиця 2.12
Показники оборотності дебіторської заборгованості за 2014-2019 рр.
Підприємства
2014
2015
2016
2017
2018
АТ «Мотор Січ»
3.98
3.83
2.59
1.75
1.32
ПрАТ «ЗТР»
0.79
0.60
1.42
2.18
1,73
ПАТ «Перетворювач»
4.64
6.79
6.58
0.92
1.52
ПрАТ «ЗЕРЗ»
0.91
2.05
2.32
3.31
ПрАТ «Запоріжкран»
7.46
4.24
3.51
4.97
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 55; 56; 57]

2019
1.53
2.38
2.32
3.53
4.76

Розглянутий показник представлений у динаміці за досліджуваний період.
Аби зрозуміти й проаналізувати значення цього показника варто скористатися
нормативними значеннями, що розподілені за галузями економічної діяльності.
Машинобудівництво можна віднести до переробної галузі, тобто нормативне
значення вважається 8. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
демонструє активність обертання заборгованості дебіторів перед підприємством.
Низьке значення показника свідчить, що підприємство оптимізувало сфери, в яких
присутня дебіторська заборгованість; надає кредити лише клієнтам, що мають
провірену кредитну репутацію; підприємство має ефективні відносини з
регулюючими органами контролю. Висока сума заборгованості може свідчити про
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ефективну політику управління відносинами з постачальниками. Позитивною
тенденцією є ріст значення показника [118, с. 158].
Для трьох з п’яти підприємств, дані яких були оброблені, проблемою є
зниження оборотності дебіторської заборгованості. Якщо така проблема виникла
лише один раз, то необхідно активізувати роботу з повернення коштів компанії.
Якщо це системна проблема, то необхідно сформулювати комплексну і чітку
політику надання товарних кредитів клієнтам. Наприклад, варто розділити всіх
клієнтів за групами, виходячи з історії співпраці, важливості кожного з них, і
поточного фінансового стану. Залежно від цього, необхідно вибрати - чи буде
компанія кредитувати тільки найбільш надійних клієнтів (консервативний
варіант), або буде намагатися максимізувати рівень збуту і кредитувати всіх, крім
потенційних банкрутів (агресивний варіант). Отже, існує проблема постійного
зниження оборотності дебіторської заборгованості для підприємств АТ «Мотор
Січ», ПАТ «Перетворювач», ПрАТ «Запоріжкран». Для вирішення проблеми
необхідно

відкоригувати

поточну

політику

управління

дебіторською

заборгованістю і працювати тільки на умовах передоплати з клієнтами, які не
платять вчасно за надані послуги.
Проблеми з цим показником можуть бути покращені за рахунок
запровадження системи, що контролює дебіторську заборгованість та вивчення
кожного конкретного випадку, через те, що складно сформулювати однозначний
висновок про вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан різних
підприємств. Так, з одного боку, дебітори відволікають фінансові ресурси
компанії, що може привести до збільшення фінансових витрат у зв'язку з
необхідністю додаткового залучення кредитних коштів. Хоча з іншого боку,
збільшення товарного кредитування клієнтів підвищує рівень збуту, через те, що
можливість отримати товар і оплатити його пізніше є прийнятною для деяких
випадків.

Зниження

оборотності

дебіторської

заборгованості

буде

мати

позитивний ефект на роботу компанії, якщо витрати на залучення додаткових
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позикових коштів на надання товарних кредитів перевищують прибуток від
збільшення

продажів.

В інших

випадках

лише

збільшення

оборотності

дебіторської заборгованості позитивно впливає на роботу компанії [120].
Зрозуміло, що однією з основних умов фінансового добробуту підприємств є
надходження грошових коштів, які забезпечують покриття їх зобов’язань. При
цьому відсутність мінімального запасу грошових коштів свідчить про значні
фінансові труднощі, а надмірна їх величина вказує на те, що підприємство зазнає
збитків, можливо пов’язаних з інфляцією та знеціненням грошей чи невигідного їх
розміщення й неотримання доходу.
Таким чином виникає необхідність оцінки управління грошовими потоками
на підприємстві та аналізу наявності достатніх оборотних коштів.
Для оцінки ліквідності та платоспроможності місцевих машинобудівних
підприємств було використано декілька абсолютних та відносних показників.
Поміж

абсолютних

показників

скористуємось

показником

власних

оборотних коштів, що зазвичай допомагає аналізувати частину власного капіталу
підприємства, що виступає джерелом поточних активів,

залежить від джерел

коштів та самих активів. Зазвичай, підвищення значень цього показника є
позитивною тенденцією. Варто зазначити, що прибуток виступає постійним,
основним джерелом підвищення показника власних оборотних коштів. Показник
власних оборотних коштів, зазвичай, характеризується їх наявністю на певну дату.
Положення (ПБ02), що затверджене наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.1999 р. № 87 і зареєстроване у Міністерстві юстиції України 21.06.1999
р. № 391/3684, визначає наявність власних оборотних коштів підприємства як
різницю між сумою підсумку «розділу І пасиву балансу Ф. І». «Власний капітал»
та підсумком розділу І активу балансу.
Завдяки порівнянню фактичної наявності оборотних коштів з нормативом
можливо визначити недостачу або надлишок власних оборотних коштів.
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Недостача власних оборотних коштів спостерігається за умови, коли
фактична їх наявність нижче за норматив оборотних коштів. Зміни економічних
умов ведення господарської діяльності, інфляційні процеси, значне підвищення
цін, внутрішні фактори підприємства; фактори, що створені за впливом інших
підприємств; стихійне лихо – все це може створювати причини нестачі власних
оборотних коштів. Основними причинами браку власних оборотних коштів є
наявність дебіторської заборгованості; невиконання планів прибутку; низька
відповідальність підприємств за збереження та, насамперед, формування власних
оборотних

коштів;

нецільове

використання

власних

оборотних

коштів;

несвоєчасне фінансування приросту нормативу оборотних коштів; погана робота
маркетингової служби тощо [48].
Для практичного аналізу цього показника представляється його значення
розраховане для підприємств машинобудування міста Запоріжжя у табл. 2.13.
Таблиця 2.13
Показники наявності власних оборотних коштів підприємств за 2014-2020 рр.
Підприємства
АТ «Мотор Січ»

2014
7238846

2015
9425086

ПрАТ «ЗТР»

-3935359

-6566333

2016
2017
2018
2019
2020
12597729 15487447 16417343 11299474 12491938
-7406270 -4175263 -8212229 -8032269
10488038

ПАТ
-21030
-10311
2646
-18480
-27010
-10670
«Перетворювач»
ПрАТ «ЗЕРЗ»
40958
34005
6113
8583
10231
ПрАТ
-155698
-137160
-43319
46622
-498496
-311869
«Запоріжкран»
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 55; 56; 57]

-604
11563
-256537

Сучасні умови господарювання, які несуть негативні наслідки для
підприємств машинобудування, сприяють недостатньому значенню показника
наявності власних оборотних коштів. Показник наявності власних оборотних
коштів є абсолютним, непристосованим для просторово-часового зіставлення. Не
існує будь-яких орієнтирів щодо його величин, чи динаміки, що була б бажаною,
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єдиним зауваженням є факт, що із підвищенням обсягів виробництва величини
власних оборотних коштів збільшуються.
Задля порівняння ступеня ліквідності підприємств було використано
відносні показники ліквідності.
Коефіцієнт покриття чи коефіцієнт поточної ліквідності характеризує
співвідношення оборотних активів і поточних зобов'язань. Він визначає частину
поточних зобов'язань, які підприємство має можливості закрити, при реалізації
ним матеріальних запасів та оборотних активів. Загальний коефіцієнт покриття
показує, скільки гривень оборотних коштів припадає на одну гривню поточних
зобов'язань. Значення показника більше за одиницю сприяє нормальній діяльності
підприємства. Кожне підприємство встановлює самостійно необхідний рівень
показника, що залежить від потреби підприємства у вільних грошових ресурсах
для погашення поточних боргових зобов'язань. Результати розрахунку поточної
ліквідності для підприємств машинобудування приведені в табл. 2.14.
Таблиця 2.14
Показники коефіцієнтів поточної ліквідності для підприємств машинобудування
міста Запоріжжя з 2014 по 2019 рр.
Підприємства
2014
2015
2016
2017
2018
АТ «Мотор Січ»
2.81
2.78
3.21
3.53
4.48
ПрАТ «ЗТР»
0.24
0.17
0.20
0.34
0.18
ПАТ «Перетворювач»
0.79
0.89
1.03
0.81
0.73
ПрАТ «ЗЕРЗ»
1.31
1.24
1.02
1.03
ПрАТ «Запоріжкран»
0.297
0.40
0.72
1.37
0.31
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 55; 56; 57]

2019
4.13
0.10
0.77
1.04
0.45

2020
4.55
0.1
1.04
1.05
0.42

Бажаним значенням показника коефіцієнту поточної ліквідності традиційно
вважають його значення в рамках 2-3. Показник нижче одиниці свідчить про
проблеми підприємства із платоспроможністю. Цей факт свідчить про те, що
підприємство не може покрити поточні зобов'язання спираючись на оборотні
активи. Таке становище спостерігаємо на чотирьох з п’яти розглянутих
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підприємствах, воно веде до зниження довіри до компанії з боку кредиторів,
постачальників,

інвесторів

і

партнерів.

Крім

цього,

проблеми

з

платоспроможністю ведуть до збільшення вартості позикових коштів і, як
результат, до прямих фінансових втрат. Однак аналіз показника неоднозначний: з
точки зору власників і менеджменту показник вище нормативного значення, що
спостерігається на підприємстві

АТ «Мотор Січ» може бути ознакою

неефективної структури активів, а для кредиторів більший коефіцієнт поточної
ліквідності – кращий. Більш точні висновки з цього приводу можуть бути
сформовані виходячи з даних аналізу активів, простежується значне збільшення
готової продукції, вага якої за вказаний період (2014 – 2019 рр.) збільшилась у
чотири рази. Отже, значення показника поточної ліквідності вище 3 за останні два
роки для підприємства АТ «Мотор Січ» говорить про залучення зайвих оборотних
активів. Це веде до зниження показників ефективності використання активів. Крім
цього, залучення зайвих додаткових дорогих фінансових ресурсів веде до
збільшення

фінансових

витрат.

Важливо

відстежувати

цей

показник

з

урахуванням вузьких параметрів для більш прискіпливого аналізу.
Зауважимо деякі особливості показника поточної ліквідності. Ліквідність
окремих видів активів може бути під загрозою, якщо частина дебіторської
заборгованості може бути поганої якості і компанія не зможе погасити її протягом
року, або

запаси можуть мати низьку ліквідність, коли вони не продані за

ринковою ціною.
Саме тому, варто аналізувати кілька показників, які характеризують різні
аспекти ліквідності та платоспроможності компанії. Так варто зупинитися на
такому показнику ліквідності як коефіцієнт швидкої ліквідності. Цей показник
короткострокової ліквідності демонструє на скільки вчасно підприємство здатне
покрити короткострокові зобов'язання, використовуючи високоліквідні активи
(поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську
заборгованість).

За

його

значенням

також

можна

судити

про

рівень
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платоспроможності підприємств. Проте показник швидкої ліквідності є більш
консервативним і точним, за попередньо розглянутий, адже дозволяє виключити
менш ліквідні оборотні активи.
Оптимальне значення показника має бути в межах 0,5-1 та навіть вище.
Високе значення демонструє, що підприємство має досить ліквідних оборотних
коштів

для

своєчасного

розрахунку

за

зобов'язаннями,

такі

результати

спостерігаємо для підприємств ПАТ «Перетворювач» та ПрАТ «ЗЕРЗ». Однак, для
того, щоб сформувати точні висновки, порівняємо показник із попередніми
роками та іншими компаніями в індустрії. Дані показників швидкої ліквідності
для підприємств машинобудування наведені в табл. 2.15.
Таблиця 2.15
Показники швидкої ліквідності для підприємств машинобудування міста
Запоріжжя за 2014-2020 рр.
Підприємства
2014
2015
2016
2017
2018
АТ «Мотор Січ»
2.43
2.15
2.54
2.84
3.51
ПрАТ «ЗТР»
0.23
0.17
0.17
-0.18
0.18
ПАТ «Перетворювач»
0.71
0.79
0.87
0.751
0.67
ПрАТ «ЗЕРЗ»
0.86
0.86
0.78
0.82
ПрАТ «Запоріжкран»
0.297
0.41
0.72
1.37
0.31
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 55; 56; 57]

2019
1.07
0.09
0.66
0.74
0.45

2020
3.48
0.10
0.87
0.88
0.34

Отримані дані показують, що в 2014-2020 рр. коефіцієнт швидкої ліквідності
для вище згаданих двох підприємств знаходився в межах нормативного значення, і
на кожну гривню поточних зобов'язань припадало 0,7-0,8 гривні високоліквідних
оборотних активів. Для ПрАТ «ЗТР» та ПрАТ «Запоріжкран» у ці роки ситуація
була інша, і досліджуваний показник знаходився нижче нормативного значення.
Що означає, що підприємства мали проблеми з платоспроможністю.
Зауважимо, що якщо підприємство продає товари та послуги за готівку без
використання комерційних кредитів, воно залишатиметься платоспроможним
навіть при низькому значенні швидкої ліквідності. Підприємства, що активно
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кредитують своїх покупців за допомогою товарних кредитів, та в яких оборотність
дебіторської заборгованості є низькою, мають показувати більш високе значення
показника швидкої ліквідності, що спостерігається для показників АТ «Мотор
Січ».
Наступним

показником

ліквідності,

що

є

найбільш

категоричним

показником з усіх розглянутих, виступає коефіцієнт абсолютної ліквідності. Його
було розраховане як співвідношення найбільш ліквідної частини активів і
поточних (короткострокових) зобов'язань, до якої належать грошові кошти та їх
еквіваленти. За цим показником маємо змогу виявити частку поточних зобов'язань
підприємства, що може бути покрита у будь-який час.
Нормативним маємо значення від 0,1 до 0,2. Нижче значення показника
вказує на те, що компанія не зможе вчасно погасити борги, якщо наступає термін
платежів. Значення вище нормативного також може вказувати на проблеми на
підприємстві та свідчити про неефективну стратегію управління фінансовими
ресурсами.
Зроблені розрахунки для підприємств машинобудування Запорізького
регіону за цим показником представлені в табл. 2.16.
Таблиця 2.16
Показники абсолютної ліквідності підприємств машинобудування у 2014-2020 рр.
Підприємства
2014
2015
2016
2017
2018
АТ «Мотор Січ»
0.24
0.24
0.41
0.45
0.31
ПрАТ «ЗТР»
0.02
0.013
0.05
0.11
0.03
ПАТ «Перетворювач»
0.01
0.07
0.15
0.02
0.002
ПрАТ «ЗЕРЗ»
0.23
0.05
0.07
0.006
ПрАТ «Запоріжкран»
0.68
0.06
0.19
0.24
0.01
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 55; 56; 57]

2019
0.16
0.0003
0.01
0.32
0.023

2020
0.36
0.0004
0.07
0.24
0.02

Зауважимо, що грошові кошти, на відміну від інших активів, не беруть
участі у виробничо-збутовому процесі, вони не генерують дохід компанії.
Високий показник абсолютної ліквідності свідчить про те, що значна частина
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капіталу відволікається на формування непродуктивних активів. Такі значення
спостерігаються для АТ «Мотор Січ» наприкінці розглянутого періоду та
спостерігались для ПрАТ «Запоріжкран» на початку розглянутого періоду. При
таких вище за нормативних значеннях показників, підприємства можуть вкласти
частину коштів (вище норми) у виробничо-збутову діяльність, у фінансові
інвестиції і т.д. Для зниження цього значення доцільно направити частину коштів,
наприклад, на купівлю облігацій інших підприємств. Це дозволить отримати
додатковий процентний дохід і при цьому залишатися ліквідним. Оптимальний
розмір такої інвестиції для АТ «Мотор Січ» у 2018 р. складав би 1469427(4711505*0,2)=527126 тис. грн. Відповідно, (1469427-527126) = 942301 тис.грн –
це сума грошових коштів і еквівалентів при якій абсолютна ліквідність буде в
нормативних межах при незмінному значенні суми поточних зобов'язань.
Для підприємств ПрАТ «ЗТР» та ПАТ «Перетворювач» значення показника
нижче нормативного, тож компанії можуть залучити позикові кошти, реалізувати
частину зайвих активів для збільшення суми найбільш ліквідних активів. Робимо
висновок, що ці два підприємства не могли відповідати за своїми зобов'язаннями.
Значення показника забезпечення оборотних активів власними коштами
демонструє частку власних оборотних коштів у сумі оборотних активів
підприємств, що представлено у табл. 2.17.
Таблиця 2.17
Показники забезпечення оборотних активів власними коштами підприємств міста
Запоріжжя у 2014-2020 рр.
Підприємства
2014
2015
2016
2017
2018
АТ Мотор-Січ
0.64
0.64
0.69
0.72
0.78
ПрАТ ЗТР
-3.17
-4.76
-3.97
-1.89
-4.63
ПрАТ Перетворювач
-0.27
-0.12
0.03
-0.24
-0.37
ПрАТ ЗЕРЗ
0.24
0.19
0.02
0.03
ПрАТ Запоріжкран
-2.37
-1.47
-0.38
0.27
-2.25
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 55; 56; 57]

2019
0.6
-9.13
-0.33
0.037
-1.22

2020
0.61
-9.06
-0.03
0.03
-1.31
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Нормативним значенням є 0,1 і вище. Високе значення, як для компаній
АТ «Мотор Січ» свідчить про фінансову стійкість підприємства належного рівня
та його здатність вести свою господарську діяльність навіть за умов неможливості
досягнення зовнішніх джерел фінансування чи позикових коштів. І навпаки,
значення нижче нормативного, в останні роки для ПрАТ «ЗЕРЗ» свідчить про
значну фінансову залежність від зовнішніх кредиторів. В умовах погіршення
ринкової ситуації компанія, в такому випадку, не зможе продовжити свою
діяльність. Негативне значення показника, яке спостерігається у трьох інших
підприємств свідчить про те, що весь власний капітал і довгострокові джерела
спрямовані

на

фінансування

необоротних

активів

і

в

компанії

немає

довгострокових коштів для формування власного оборотного капіталу.
Для підвищення показника можна оптимізувати структуру оборотних і
необоротних активів, залучити додаткові кошти власників, змінити поточну
дивідендну політику і реінвестувати чистий прибуток у компанію.
Маневреність власних оборотних коштів, показник, що свідчить про
величину, яку складають гроші та їх еквіваленти у власних оборотних коштах,
представлений нижче як співвідношення між коштами та власними оборотними
коштами.
Розроблені наглядні розрахунки – результати представлені в табл. 2.18.
Таблиця 2.18
Показник маневреності власних оборотних коштів для підприємств міста
Запоріжжя у 2014-2020 рр.
Підприємства
2014
2015
2016
2017
2018
2019
АТ «Мотор Січ»
0.13
0.14
0.19
0.18
0.09
0.07
ПрАТ «ЗТР»
-0.02
-0.02
-0.07
-0.17
-0.04
-0.0003
ПАТ «Перетворювач»
-0.03
-0.08
11.31
-0.13
-0.008
-0.02
ПрАТ «ЗЕРЗ»
0.72
0.198
2.58
0.19
0.85
ПрАТ «Запоріжкран»
-0.09
-0.10
-0.699
0.66
-0.03
-0.03
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 55; 56; 57]

2020
0.13
-0.0004
-2.56
0.64
-0.12
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Якщо значення показника маневреності власних оборотних коштів є
високим, підприємство спроможне покрити свої зобов'язаннями у терміновому
режимі, користуючись власними обіговими коштами. Значення показника, що є
нижчі

нуля,

як

то

спостерігається

підприємствах

ПрАТ

«ЗТР»,

ПАТ «Перетворювач» та ПрАТ «Запоріжкран» свідчать про те, що фінансова
стійкість підприємства порушена.
Отже, має сенс стверджувати, що залежність цих підприємств від позикових
оборотних коштів є значною. За таких умов підприємство не в змозі формувати
оборотний капітал без зовнішніх джерел фінансування та фінансувати свої
оборотні активи тільки за рахунок власного капіталу.
Необхідно зауважити, що високий ступінь залежності від позикового
капіталу загрожує підприємству у вигляді довгострокових ризиків. У поточному
періоді діяльність підприємства може бути ефективною, але збільшення
кредитних ставок, проблеми фінансового ринку можуть призвести до проблем
фінансування оборотного капіталу. Протягом усього розглянутого періоду, ці
підприємства залежали від кредиторів у питаннях формування оборотного
капіталу. Оптимізація структури активів, збільшення суми власного капіталу
допоможуть досягнути

збільшення значення показника маневреності власних

оборотних коштів для підприємств машинобудування та зниження залежності від
кредиторів у питаннях формування оборотного капіталу.
Однак, показники маневреності власних оборотних коштів для підприємств
АТ «Мотор Січ» та ПрАТ «ЗЕРЗ» показують достатній обсяг власних коштів.
Таким чином, маневреність власних оборотних коштів зростала, й підприємства
були здатні фінансувати частину свого оборотного капіталу.
Оцінюючи фінансовий стан підприємств, варто також звернути увагу на
частку власних оборотних коштів у покритті запасів. Коефіцієнт покриття запасів
є одним з показників фінансової стійкості, що демонструє достатність джерел
фінансування для створення виробничих і інших запасів. Значення цього
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показника було розраховане як співвідношення нормативних джерел фінансування
до суми запасів. Значення коефіцієнта вказує на частку запасів, які забезпечені
нормальними джерелами фінансування (власного капіталу, довгострокових і
короткострокових зобов'язань). Позитивною ситуацією є підвищення значення
показника, що свідчитиме про підвищення фінансової стійкості.
Результати розрахунків показника коефіцієнта покриття запасів для
підприємств міста Запоріжжя наведені в табл. 2.19.
Таблиця 2.19
Показник коефіцієнта покриття запасів для підприємств у 2014-2020 рр.
Підприємства
2014
2015
2016
2017
2018
АТ «Мотор Січ»
4.78
2.80
3.30
3.67
3.56
ПрАТ «ЗТР»
-77.23
-134.45
-30.66
-1.23
-58.04
ПАТ
-2.82
-1.19
0.19
-3.38
-4.94
«Перетворювач»
ПрАТ «ЗЕРЗ»
0.69
0.64
0.11
0.15
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 55; 56; 57]

2019
0.8
-74.23

2020
2.61
-176.61

-2.09

-0.16

0.13

0.12

Нормальне значення показника повинне бути вищим одиниці, що
спостерігається лише для підприємства АТ «Мотор Січ» протягом усього
розглянутого періоду. Нижче цього, значення зафіксоване для трьох інших
підприємств, що часто буває в разі негативного значення величини власного
капіталу, й свідчить про швидке банкрутство компанії. У такій ситуації, коли
спостерігається недостатність коштів для формування запасів, необхідно
розробити план по відновленню стійкого фінансового стану компанії. Рішенням
проблеми може бути залучення додаткових коштів, інвестування, докапіталізація.
Отже, розрахувавши деякі показники ліквідності та фінансової стійкості,
можна констатувати, що підприємства різні за об’ємами та направленістю
виробничого процесу, в більшості знаходяться у кризовому становищі та мають
проблеми з платоспроможністю. Нестача власного капіталу й оборотних коштів
негативно впливають на показники ліквідності підприємств. Пошуки джерел
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фінансування можуть стати чи не єдиним рішенням для виходу з небезпечної
ситуації для діяльності підприємств.
Оскільки

ділова

активність

підприємства

формується

в

результаті

здійснення відповідної системи управління, було застосовано методичний підхід
до комплексно-інтегральної оцінки ефективності діяльності підприємств під
впливом складових

ліквідності, фінансової

стійкості, ділової

активності,

прибутковості шляхом ранжуванням впливових показників. Сутність цього
підходу зводиться до здійснення аналізу комплексу показників діяльності
підприємства, що характеризують фінансовий стан, та тих, що відповідають за
фінансовий розвиток.
Методика

знаходження

середнього рангу

за яким можна оцінити

ефективність діяльності для окремого підприємства за всіма показниками
використовує таку формулу:

=
де

,

(2.4)

– ранг i -го регіону по j -му показнику;

т – число показників.
Чим менше значення

, тим більш розвинене підприємство, з точки зору

сукупності розглянутих характеристик.
Спеціальна методика ранжування показників передбачає використання
обчислювального алгоритму, який реалізує можливості математичної моделі
багатовимірного порівняльного аналізу по широкому спектру показників. Метод
заснований на врахуванні не тільки абсолютних величин показників, а й ступінь їх
близькості (віддаленості) до конкретних показників підприємств [118].
Для початку визначається система показників, за якими оцінюється
економічний стан підприємств. Виділені групи показників дозволяють, у силу їх
багатоплановості і різноманіття, зіставляти різні підприємства за ступенем їх
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впливу на загальноекономічний стан регіону. Показники зводяться в загальну
таблицю вихідних даних.
На другому етапі створюється система стандартизованих коефіцієнтів, в якій
визначаються максимальні значення показників, що прирівнюються до одиниці, а
потім елементи графи діляться на максимальні значення:
=
де

,

(2.5)

– стандартизований, i-й коефіцієнт j-ї групи;

aij – показник оцінки фінансового стану підприємства.
Шкала розрахунку змінюється у зв’язку з тим до якого значення прагне
показник, яка тенденція зниження чи підвищення є еталонною для даного
показника.
Отримані значення рейтингових оцінок (Ri) розміщаються по ранжиру. В
першу групу включаються показники, що мають максимальні значення бальної
оцінки, в наступні групи – за мірою зменшення підсумкового бала.
На рис. 2.15 наглядно показано розповсюдження показників економічного
стану ПрАТ «Запоріжкран» через коефіцієнту оцінку.

Рис. 2.15. Групування значень показників економічного стану
ПрАТ «Запоріжкран» через коефіцієнту оцінку
Примітка: розроблено автором на підставі власних розрахунків за даними джерела [57]
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Методичний підхід комплексної оцінки системи різнорідних чинників на
основі достатньої інформаційної бази

представляє можливість здійснити

об'єктивний порівняльний аналіз економічного стану підприємства. Порівняння
аналізованих об'єктів з урахуванням отриманих результатів бальної оцінки є
основною перевагою даного підходу.
Для узагальнення показників рівня економічного розвитку підприємства
може також використовуватися синтетичний індекс

) побудований на основі

стандартизованих значень вихідних показників:

=

де

,

(2.6)

синтетичний індекс для i-го підприємства;
– стандартизоване значення j-го показника оцінки фінансового стану для

i-го підприємства;

=

де

,

(2.7)

– значення j-го показника оцінки фінансового стану для i-го

підприємства;
– середнє значення j-го показника оцінки фінансового стану підприємства;
стандартне відхилення значення j-го показника оцінки фінансового
стану підприємства.
Проблеми
бути

як

можуть

позитивними,

виникнути
так

і

у

разі,

коли

негативними.

значення
Варіант

можуть
перетворення

вихідних змінних у безрозмірні величини, передбачає алгоритм, що розраховує
відхилення:
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Для показників – плюсів значення j-го показника оцінки фінансового стану
підприємства Zij:
=
де

,

(2.8)

– значення j-го показника оцінки фінансового стану для i-го

підприємства;
Zij – показник оцінки фінансового стану підприємства.
Для показників – мінусів значення j-го показника оцінки фінансового стану
підприємства Zij:
=
де

,

(2.9)

– значення j-го показника для коефіцієнта k, при умові, що (k 1);
– значення j-го показника оцінки фінансового стану для i -го

підприємства;
Zij – показник оцінки фінансового стану підприємства.
Для кожного i-го підприємства по кожному j-му показнику розраховується
стандартизоване значення за формулою:

=

,

(2.10)

де Zij – показник оцінки фінансового стану підприємства;
– стандартизоване значення j-го показника оцінки фінансового стану для
i-го підприємства.
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Отже, стандартизація відхилень показника регіону від мінімального
проводиться шляхом ділення на розмах варіації значень

(а не на стандартне

). На основі стандартизованих показників

відхилення

підприємства обчислюється синтетичний індекс

для кожного i-го

(2.5).

Недоліками цього методу є: порівняння об'єктів за всіма показниками по
відношенню до деякого зразка; твердження, що всі показники виступають як
рівнозначні.
Схожа технологія розрахунку інтегрального показника запропонована
Кульбакою

Н.Е.

[100].

За

цією

методикою

для

кожної

з

виділених

складових економічного росту обчислюються коефіцієнти (індекси), засновані на
порівнянні досягнутого рівня з максимальними і мінімальними в практиці
показниками. Для зґортки окремих показників в кожному з напрямків
використовується формула:

=

де

,

(2.11)

індекс стану в i-ї групи;
число показників в i-ї групи;
величина j-го показника в i-ї групи.

Остаточний зведений індекс розвитку R буде визначатися за формулою:

R=

де

,

(2.12)

– число груп показників;

R – зведений індекс розвитку.
Гриньова В.М., Коюда В.О. [51] та інші науковці пропонують до розгляду
інтегральний показник, що дозволяє оцінити ступінь фінансової привабливості
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підприємства. Розрахунок інтегрального показника фінансової привабливості
підприємства здійснюється у такій послідовності: визначення вихідних даних
підприємств, розрахунок показників за групами, розрахунок інтегрального
показника інвестиційної привабливості.
Показники, що були розраховані за групами використовуються у розрахунку
інтегрального показника інвестиційної привабливості (I)

з урахуванням їх

значимості за формулою:

I=

,

(2.13)

де xij – значення і-го показника оцінки фінансового стану підприємства;
dі

–

рівень

значимості

і-го

показника

оцінки

фінансового

стану

підприємства;
п – кількість показників оцінки фінансового стану підприємства;
ximin – мінімальне значення і-го показника оцінки фінансового стану
підприємства (при мінімізації);
хimax – максимальне значення і-го показника оцінки фінансового стану
підприємства (при максимізації).
Рівень значимості(

розраховується за формулою:

= ,

(2.14)

де Rі – ранг і-го показника оцінки фінансового стану підприємства згідно з
підсумковим ранжуванням.
За наявністю достатніх даних можливо провести корегування інтегрального
показника з урахуванням факторів, які суттєво впливають на фінансову
привабливість підприємства:
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E = I * Kij(1;m) * (K- R)(1;m),

(2.15)

де І – інтегральний показник оцінки фінансового стану підприємства;
Кij

–

відповідний

коефіцієнт

впливу

на

фінансову

привабливість

підприємства;
R – ступень впливу відповідних ризиків;
m – кількість коригуючих коефіцієнтів.
Оцінка ефективності діяльності підприємств через розрахунок інтегральної
оцінки на основі ранжування показників дає можливість дізнатись показник, який
поєднує багато чинників, різних за вагомістю, одиницями виміру, назвою та
іншими характеристиками [70, с. 28].
Для
застосовано

визначення
метод

значимості

рангової

окремих

кореляції,

що

показників
передбачає

було
розподіл

показників за рангами (від 1 до n) за ступенем зменшення пріоритетності та
важливості.
На основі діючих методик проведення фінансового аналізу з урахуванням
положень
сформовано

бухгалтерської
групи

показників,

та
які

фінансової
використовуються

звітності
для

було

визначення

інтегрального показника (табл. 2.20), результати ранжування, також, подано в
табл. 2.20. Дані розрахунку показників ефективності економічної діяльності
наведено у додатку Е, табл. Е.1.
Значимість кожної з груп визначається шляхом накопичення рангів окремих
показників у цій групі, що дозволяє дати експертну оцінку, виходячи з
найгостріших питань кожного окремого підприємства. Таблиці вихідних даних
наведені у додатку В, табл. В.1–В.5, додатку Г, табл. Г.1–Г.5, додатку Д,
табл. Д.1–Д.5.
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Таблиця 2.20
Ранжування показників ефективності діяльності підприємств визначення
інтегрального показника
Групи

Назва показників

Перша група.
Оцінка
ліквідності

1.1. Маневреність власних оборотних коштів.
1.2. Коефіцієнт покриття.
1.3. Коефіцієнт швидкої ліквідності.
1.4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
1.5. Показник забезпеч. активів влас. коштами
1.6. Коефіцієнт матеріальних оборотних коштів
Друга група.
2.1. Коефіцієнт фінансової стійкості.
Оцінка
2.2. Коефіцієнт фінансової автономії.
фінансової
2.3. Темп приросту реал. активів.
стійкості
2.4. Коеф. частки власних оборот.коштів.
2.5. Коеф. мобільних та іммоб. Засобів.
2.6. Коеф. мобільності оборот коштів
2.7. Коеф. майна вироб. призначення.
2.8. Коеф. прогнозу банкрутства
Третя група.
3.1 Балансовий прибуток.
Оцінка
ділової 3.2. Фондовіддача.
активності
3.3. Коефіцієнт дебіторської заборгованості.
3.4. Коефіцієнт оборотності активів.
3.5. Коефіцієнт оборотності власного капіталу.
Четверта група.
4.1. Обсяг чистого прибутку.
Оцінка
4.2. Рентабельність реалізації продукції.
рентабельності
4.3. Рентабельність обертання активів.
4.4. Рентабельність власного капіталу.
4.5.Рентабельність основних засобів виробництва.
4.6. Рентабельність операційного прибутку
4.7. Рентабельність товарного випуску.
4.8. Рентабельність валового прибутку
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [146]

Місце
ранжу
6
3
4
5
7
8
14
20
26
21
23
24
25
22
16
15
19
18
17
12
11
10
6
1
2
9
13

Результатами розрахунків, що були проведені за формулою (2.12), беручи за
контрольні показники фінансової звітності підприємств машинобудування
Запорізького регіону за 2019 р., стали значення інтегральних показників оцінки
фінансового стану для кожного з підприємств,
економічної

діяльності

котрих,

досліджується

ефективність фінансовоавтором.

Отримані

дані

представлені в додатку Ж. За ними була створена підсумкова таблиця сумарних
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значень

інтегрального

показника

ефективності

за

результатами

оцінки

економічного стану підприємств із поясненням інтерпретації результатів за
шкалою Е. К. Харрінгтона.
Вважаємо, що дану шкалу можливо використати для оцінки економічного
механізму регулювання ефективної діяльності підприємств машинобудування
після удосконалення її з урахуванням ймовірності банкрутства табл. 2.21.
Таблиця 2.21
Допрацьована шкала оцінки значень інтегральних показників фінансового стану
підприємств машинобудування
Рівень
результативності

Інтерпретація
оцінок

Пояснення інтерпретації

1,0 – 0,81

Дуже добре

відсутність загрози ліквідності, достатність
внутрішніх активів для погашення
заборгованості

0,80 – 0,64

Добре

можливість мобілізації внутрішніх резервів
для погашення заборгованості

0,63 – 0,38

Задовільно

можливість мобілізації внутрішніх резервів /
кредитування для погашення заборгованості

0,37 – 0,21

Погано

можливість зміни термінів погашення
заборгованості / кредитування

0,20 – 0.1

Дуже погано

ризик кредитування та зростання витрат на
величину відсотків за кредит

Критичне
велика ймовірність банкрутства
значення
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [109]
0.09 - 0

За результатами розрахунків, що були проведені за формулою (2.12), беручи
за контрольні показники фінансової звітності підприємств машинобудування
Запорізького регіону за 2019 р., виявлено значення інтегральних показників
оцінки фінансового стану для кожного з підприємств, що представлені у табл. 2.22
та додатку Ж, табл. Ж.1–Ж.5.
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Таблиця 2.22
Результати розрахунків інтегрального показника ефективності за 2014-2019 роки
по підприємствах машинобудування Запорізького регіону
Підприємство

Показник

Інтерпретація інтегрального показника

1

ПрАТ
«Запоріжкран»

0,115

ризик кредитування та зростання витрат на
величину відсотків за кредит

2

АТ «Мотор Січ»

0,401

можливість мобілізації внутрішніх резервів /
кредитування для погашення заборгованості

3

ПАТ
«Перетворювач»

0,114

ризик кредитування та зростання витрат на
величину відсотків за кредит

4

ПрАТ «ЗТР»

0,027

велика ймовірність банкрутства

5

ПрАТ «ЗЕРЗ»

0,22

можливість зміни термінів погашення
заборгованості / кредитування

Примітка: розроблено автором

Тож, явно представлено, що задовільний стан фінансово-економічного
механізму, із можливістю мобілізації внутрішніх резервів чи кредитування для
погашення заборгованості має лише одне підприємство АТ «Мотор Січ».
ПрАТ «ЗЕРЗ» показує результати, що можна розглядати з точки зору
можливості зміни термінів погашення заборгованості чи кредитування.
Інші три підприємства показують великий ризик при кредитування і також
зростання витрат на величину відсотків за кредит, їх фінансово-економічне
становище характеризується як «дуже погане».
Запропонований

комплексно-інтегральний

підхід

із

застосуванням

експертних оцінок дає змогу комплексно оцінити рівень фінансової ефективності
у економічному механізмі

підприємств,

що

є основою для

прийняття

обґрунтованих управлінських рішень. Методика може використовуватися для
оцінки фінансової привабливості, оцінки фінансового становища у процесі
продажу чи розробки заходів щодо санації або ліквідації підприємства.
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На підставі узагальнення різних наукових підходів і поглядів можна зробити
висновок про неоднорідність процесів, які відбуваються в машинобудівній галузі.
Найголовніше, з огляду на різницю потенціалів та ризиків підприємств
машинобудування (розглянуті в розділі), в умовах сучасного стану справ,
найбільш значимими завданнями для машинобудівних підприємств є зміна
існуючої стратегії розвитку, перегляд методів управління, реалізація політики
просування та експансії ринків збуту, перегляд асортименту й номенклатури
продукції. Вітчизняні машинобудівники мають потенціал розвиватись за рахунок
участі у проектах, які спрямовані на виробництво складних комплектуючих для
вітчизняного та іноземного обладнання. Для цього керівництву доцільно
розробляти економічну політику тільки з урахуванням запитів та вимог
споживачів щодо якості, техніко-економічних параметрів, новизни, дизайну
продукції.
Для зростання обсягів машинобудівної промисловості України необхідно
використовувати грамотний стратегічний маркетинг для прогнозування майбутніх
параметрів функціонування і розвитку складної економічної системи: організації
виробництва і збуту продукції. Ефективне функціонування машинобудівних
підприємств за сучасних умов господарювання можливе при спроможності
підприємств своєчасно відреагувати на часом небезпечні зміни, переналагодити
свій

внутрішній

економічний

механізм

відповідно

до

мінливих

умов

господарювання, оскільки, саме від внутрішньої діяльності залежать результативні
показники роботи підприємства.
Без організаційної та фінансової реструктуризації, продуманої стратегії
розвитку і професійного управління, стабілізація та зростання обсягів випуску
продукції машинобудівної галузі неможливі. Реалізація перерахованих заходів є
важливою передумовою не тільки виживання, але й розвитку підприємств
машинобудівного

комплексу

в

довгостроковій

перспективі.

Вирішення

першочергових завдань машинобудівним підприємствам не тільки дозволить
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підвищити результативність діяльності галузі загалом, але й підвищити рівень
національної економіки.

Висновки до розділу 2
У результаті оцінки сучасного стану використання економічного механізму
регулювання ефективної діяльності підприємств машинобудування:
1. Встановлено, що протягом 2012-2015 рр. відбулося значне падіння обсягів
виробництва підприємств машинобудування України. Таке зниження економічних
показників було спричинено низкою політико-економічних факторів, негативною
динамікою показників обсягів виробництва за товарними групами та окремими
видами продукції машинобудування, показниками обсягів фінансових результатів
підприємств машинобудування за вказані роки. Позитивним є факт стабільного
збільшення обсягів реалізованої продукції для підприємств машинобудування у
2016-2019 рр.
2. Систематизовано фактори впливу на показники обсягів реалізації
продукції підприємств машинобудування під впливом особливостей ринку,
підприємства, товарів. Розроблено висновки, що узагальнюють причиннонаслідкові зв’язки політико-економічних, соціальних та технологічних аспектів
впливу

на

ступінь

ефективності

економічного

механізму

підприємств

машинобудування.
3. Удосконалено методичний підхід до оцінки ефективності функціонування
економічного

механізму

підприємств

шляхом

використання

критеріїв

Фішера, Стьюдента, що дає можливість прогнозування чистого доходу від
реалізації продукції підприємств.
4. Узагальнено наслідки та зрушення, які сприяють активізації просування
продукції вітчизняних підприємств машинобудування на ринках ЄС. Підкреслено,

144

що перешкоди конкурентоспроможності на зовнішньому ринку для підприємств
машинобудування можуть долатись за підтримки держави, зваженої організації
маркетингової стратегії, підтримки розвитку підприємств.
5. Розроблено методичний підхід до комплексно-інтегральної оцінки
ефективності діяльності підприємств впливу складових ліквідності, фінансової
стійкості, ділової активності, прибутковості, що дає змогу врахування рангів
окремих показників через комбінацію декількох методів. Виявлено проблеми
економічного механізму підприємств для прийняття обґрунтованих управлінських
рішень.
Основні результати дослідження представлені у другому розділі дисертації,
відображені у наукових працях автора [231].
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РОЗДІЛ 3
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

3.1. Організаційно-методична модель удосконалення ефективності
економічного механізму підприємств машинобудування
Сучасне економічне середовище визначає конкретні вимоги до ефективного
управління

підприємства.

Встановлено,

що

серед

вимог

ефективного

економічного механізму знаходить своє місце підтримка фінансової стійкості
підприємства, постійне вдосконалення виробництва в залежності до зміни
кон'юнктури ринку та своєчасне реагування на зміну економічного середовища.
Розглядати організаційно-економічний механізм необхідно як сукупність засобів
та процедур системи управління промисловими підприємствами, діагностики
стану підприємства як складної системи під фінансовим та соціально-економічним
впливом внутрішніх та зовнішніх чинників, методів ефективності систем та
підсистем щодо визначення, оцінки та аналізу зовнішніх дестабілізуючих
чинників, технологічних прийомів, методів, інформаційного взаємовпливу та
взаємозв'язку на виробничі відносини продуктивних сил, а також використання
промислового потенціалу підприємства з метою підвищення ефективності його
господарської діяльності [175, с. 63-65].
Непостійність

ринкової

ситуації,

впровадження

заходів

жорсткої

конкуренції, ставлять перед підприємствами завдання необхідності ефективного
використання внутрішніх ресурсів з одного боку, а з іншого, своєчасного
реагування на зовнішні умови. Через ці причини змінюються і напрями
аналітичної діяльності.
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Торкаючись

теми

необхідності

забезпечення

виробничого

розвитку,

Покропивний С.Ф. [157] зауважує, що будь-яке підприємство самостійно планує
(на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних
ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на
вироблену продукцію. Прибуток є показником цієї системи ефективності
економічного механізму серед інших, що заслуговує окремого зауваження.
Система аналізу діяльності підприємства формується на питаннях оцінки
ефективності виробництв. Оцінка ефективності виробництва підприємства
визначається через його результати [176, с. 81].
Для формування загальної моделі ефективності діяльності підприємств
необхідно користуватись системою показників у комплексі. Ефективність
економічної діяльності доцільно розглядати як складну і багатоаспектну
категорію. Аналітична оцінка економічної ефективності виробництва повинна
проводитись за результатами комплексного аналізу діяльності за певний період
цієї діяльності. Такий комплексний аналіз охоплює фіксування фактичних значень
у динаміці, моніторинг й аналітичну оцінку певної сукупності показників
діяльності.
За науковим поглядом Ковальчука І. В. [83] ефективність як інтегральна і
структурована характеристика діяльності є не тільки показником, але і процесом,
який необхідно організувати і яким потрібно управляти.
Оцінка економічної ефективності повинна являти собою безперервний,
всебічний процес оцінки діяльності підприємства, його структурних підрозділів та
діяльності окремих відділів, що містить розробку стандартів

та нормативів

ефективності, вибір системи показників ефективності, обчислення показників
ефективності та зіставлення фактичного стану ефективності зі стандартними
значеннями.
Ефективність найчастіше характеризується відносними показниками, що
враховують дві групи параметрів – витрати та результат. Шелудько В. [211]
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підходить до оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства через
багатофакторний та традиційний методи.
Розглянемо більш детально традиційний підхід до оцінки економічної
ефективності діяльності підприємства. Показниками першого рівня оцінки
економічної

ефективності

у

цьому

підході,

що

оцінюють

ефективність

використання ресурсів підприємства є: рентабельність активів; рентабельність
операційної діяльності; рентабельність продукції; рентабельність власного
капіталу; рентабельність інвестованого капіталу.
Показники другого рівня оцінки економічної ефективності характеризують
ефективність використання окремих видів ресурсів. Варто зауважити, що оскільки
абсолютне значення не можна порівнювати з альтернативною дохідністю,
скажемо, за окремим видом діяльності підприємства, оскільки отриманий
підприємством прибуток є результатом функціонування не лише одного виду
активів підприємства, а великої сукупності ресурсів, для економічних показників
доцільно проводити аналіз їх динаміки, а не абсолютного рівня [130, с. 77-80].
Аналіз динаміки економічних показників за оцінкою ефективності діяльності
підприємства показує, де у підприємства виникає найбільше проблем.
Для

характеристики

прибутковості

різних

ефективності

напрямків

роботи

діяльності

підприємства

(господарської,

загалом,
фінансової,

підприємницької) були розраховані показники рентабельності на прикладі
АТ «Мотор Січ».
Необхідно

зазначити,

що

показники

рентабельності

є

важливими

елементами, що відображають факторне середовище формування прибутку. Саме
тому ми обрали їх для проведення порівняльного аналізу й оцінки фінансового
стану підприємства. Крім того, показники рентабельності мають застосовуватись
для

аналізу

ефективності

управління

підприємством,

для

оцінки

рівня

ефективності роботи підприємства, для визначення довгострокового добробуту
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організації,

використовуватись

як

інструмент

інвестиційної

політики

і

ціноутворення.
Загалом у систему показників рентабельності найчастіше включають
рентабельність

товарного

випуску,

рентабельність

реалізації

продукції,

фондорентабельність, рентабельність активів (майна), рентабельність власного
капіталу, рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність поточних витрат
[130].
Факторів, під впливом яких формується рентабельність підприємства,
велика кількість, вони є взаємопов'язані та впливають на результати діяльності
підприємства різноспрямовано: одні - позитивно, інші - негативно. Більш того,
негативний вплив одних факторів здатен знизити або навіть звести нанівець
позитивний вплив інших.
Відносини

підприємства

із

зовнішнім

посередниками,

громадськими

організаціями

середовищем:
та

споживачами,

державними

установами

безпосереднім чином впливає на рентабельність діяльності. Впливати на зовнішні
фактори підприємство не в змозі, проте воно може розробити заходи адаптації для
максимально ефективного використання сформованої ситуації. Й навпаки, вплив
внутрішніх

факторів

піддається

корегуванню

і

може

бути

зміненим

управлінськими рішеннями.
Пропонуємо розглянути окремі показники рентабельності на прикладі
Запорізького підприємства галузі машинобудування АТ «Мотор Січ».
Показник рентабельності, що характеризує доходність основної діяльності
підприємства може бути використаний для контролю над взаємозв’язком між
цінами, кількістю товару, що реалізується, витратами виробництва і реалізацією
продукції. Визначено, що у практиці українських підприємств він є найбільш
поширеним. Показник рентабельності демонструє прибуток, що було отримано на
кожну грошову одиницю витрачену у виробництві, отже рентабельність товарного
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випуску, основних засобів, обертання активів, власного капіталу АТ «Мотор Січ»
було розраховано за роками. Результати представлені у табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Показники рентабельності АТ « Мотор Січ» 2014-2020 рр.
Роки
2014 2015 2016 2017
Рентабельність Товарного
0,66
1,2
0,83 0,83
Випуску
Рентабельність Основних Засобів
29.8
58.4
30.4 44.1
Рентабельність обертання активів
0.10
0.18 0.085 0.11
Рентабельність власного капіталу
0.14
0.24
0.12 0.16
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [53]

Рівень показника

рентабельності

товарного

2018
0,23

2019 2020
0,31 0,38

17.3
0.04
0.06

23.4
0.07
0.11

випуску доволі

26.2
0.08
0.13

значно

змінювався, за відрізок часового періоду, фінансово-економічні результати якого
були розглянуті. Було як стрімке зростання показника, так й не менш стрімке
падіння.
Для наочності пропонуємо рис. 3.1, де у формі графіка можна відслідкувати
зміни показника рентабельності, що розглядається.

Рис. 3.1 Динаміка змін показника рентабельності товарного випуску
у 2013-2020 рр. (у відсотках)
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [53]

Показники рентабельності товарного випуску до 2015 року підвищувались.
У 2015 р. цей показник зростав майже вдвічі порівняно з попереднім роком, але
вже у 2016 році йде спад втрачаючи третину досягнутих значень. Період 2017 р.
можна охарактеризувати, як стагнацію, за якою йде спад у 2018 р. з найнижчими
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показниками за весь розглянутий період економічної діяльності зазначеного
підприємства. Цьому сприяло значне падіння у розмірі прибутку, що впав з
5586913 тис. грн у 2017 р. до 1734145 тис.грн у 2018 р. Це зменшення більш ніж у
три рази так негативно вплинуло на показники рентабельності у 2018 р. У
послідуючі два роки спостерігався незначний ріст цього показника рентабельності
на рівні 31% та 38% відповідно.
Наступний показник - рентабельність реалізації продукції визначається
через значення обсягу реалізованої, випущеної продукції. Цей показник несе
вплив витрат виробництва підприємства, так як змінні їх прямо пов'язані зі зміною
цього показника. Для внутрішніх факторів підвищення цього виду рентабельності
характерні склад та структура асортименту виробленої і реалізованої продукції.
Для різних видів продукції характерний різний рівень витрат. Але в
кожному разі, розширення асортименту сприяє зростанню виручки. Підвищення
частки товарів більш високої якості, дозволяє підвищити частку прибутку в ціні
продукції. Тому оптимізація асортименту може сприяти підвищенню цього
показника рентабельності.
Значення показника рентабельності реалізованої продукції для АТ «Мотор
Січ» за 2013-2020 рр. приведена на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Динаміка змін показника рентабельності реалізованої продукції
для АТ «Мотор Січ» у 2013-2020 рр.
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [53]
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Варто зазначити, що криву показника рентабельності реалізованої продукції
дещо копіює криву попереднього показника. Аналогічно йому маємо зростання до
2015 р. із падінням у 2016р., значним падінням у 2018 р. та деяким ростом у
наступні два роки.
Для підприємства АТ «Мотор Січ» цей показник був розрахований як
відношення прибутку, що було отримано за рік, до середньорічної вартості
основних виробничих засобів за той самий рік.
Рентабельність основних виробничих фондів по АТ «Мотор Січ» у 2014 р.
склала майже 30 %, а у 2015 р. збільшилась до 58,4 % - найбільше збільшення за
розглянутий період. Найбільше ж падіння показника відбулося у 2018 р., коли
показник впав з 44% у 2017 р. до лише 17 % у 2018 р.
Абсолютний показник ефективності використання основних засобів по
АТ «Мотор – Січ» у 2017 році 0,44 на одиницю (грн), а у 2018 році він зменшився
і склав 0,17 грн. У наступні два роки спостерігалось незначне підвищення цього
показника.
Для

кризового

2018

р.

в

економіці

АТ

«Мотор

Січ»

зменшення суми прибутку, що припадала на кожну гривню середньорічної
вартості основних виробничих фондів та зниження рівня рентабельності основних
фондів

свідчило

засобів

у

про

існуючих

проблеми
умовах

із

використанням

господарювання.

Таке

основних
зменшення

було наслідком зниження прибутку та постійного росту амортизаційних витрат у
значенні

основних

фондів.

У

такому

разі,

підвищення

прибутковості

та оновлення основних засобів безумовно матимуть позитивний вплив на
показник рентабельності за основними засобами, та й на економіку підприємства
загалом.
Переходячи до показників рентабельності вкладень розглянемо показник
рентабельності обертання активів, що показує ефективність використання активів
компанії для генерації прибутку.
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Отримані значення показника використання активів можна інтерпретувати
так, що у 2014 р. АТ «Мотор Січ» було отримано 10 копійок чистого прибутку на
кожну

гривню

використаних

активів.

Показник

був

розрахований

як

співвідношення отриманого чистого прибутку до середньорічної суми активів.
Аналізуючи показник в динаміці, можна сказати про коливання у показнику
рентабельності за обертанням активів у межах 0,14 одиниць. Свого максимуму
значення досягло у 2015 р., коли кожна гривня, що була вкладена у виробництво
окупилась у 18 копійок, у той час як найменше значення спостерігалось у 2018 р.,
коли кожна гривня окупилась лише у 4 копійки. Таке падіння рентабельності є
доволі небезпечним й вимагає моніторингу цього значення у подальші періоди.
Загалом зменшення рівня рентабельності активів свідчить про падіння
попиту на продукцію підприємства. Тому доцільно шукати нові ринки збуту
продукції, аби збільшити норму прибутку, що в останній розглянутий рік впала
майже втричі з 3104174 тис. грн у 2017 р., до 1252193 тис. грн у 2018 р. Цей
показник рентабельності має велике значення для оцінки ефективності діяльності
підприємства, часом його називають показником економічної рентабельності,
тому важливо приділити увагу його збільшенню у майбутні періоди.
Наступним

розглянутим

коефіцієнтом

рентабельності,

рентабельності власного капіталу. Завдяки йому

був

характеризуємо

показник
рівень

прибутковості власного капіталу, вкладеного в підприємство АТ «Мотор Січ».
Цей показник демонструє скільки прибутку було отримано на кожну грошову
одиницю залучених власних коштів, чи іншими словами наскільки ефективно
використовується

власний

капітал.

Цей

показник

було

розраховано

як

співвідношення чистого прибутку компанії за визначений період та середньої
вартості власного капіталу за цей же період.
Розрахунок коефіцієнта для різних періодів допомагає зрозуміти зміни у
прибутковості. Високі коефіцієнти, що спостерігались у всіх розглянутих роках,
окрім останнього, демонструють відносне збільшення чистого прибутку, що
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генерується на власну суму капіталу. Підвищення коефіцієнта рентабельності
власного

капіталу

характеризує

здатність

підприємства

до

стабільного

накопичення прибутку для власників та акціонерів підприємства. З огляду на
результати розрахунків, можемо стверджувати, що зниження рентабельності
власного капіталу у 2018 році було викликане значним зменшенням значення
прибутку у цьому році.
Звісно, такі негативні зміни у прибутку мали свій негативний вплив й на
ефективність роботи компанії. Рентабельність власного капіталу компанії
незначно коливалась упродовж розглянутого періоду, окрім 2018 р., коли на
кожну залучену гривню з власного капіталу було отримано лише 5 копійок
чистого прибутку, що на 11 копійок менше у порівнянні з 2017 р. Як й було
підмічено для попередньо розглянутого коефіцієнту рентабельності, зростання
прибутку є одним із рішень для підвищення ефективності діяльності компанії як
економічної, так і фінансової.
Аналізуючи документи фінансової звітності АТ « Мотор Січ» за 2018 р. у
порівнянні з попередніми роками не було виявлено критичних змін ні у сфері
заборгованості, ані у сфері податкових виплат. Варто визначити, що відбулося
зниження чистого доходу від реалізації з 15 024 451 тис. грн у 2017 р., до 12 239
687 тис. грн у 2018 р. та збільшення собівартості реалізованої продукції з 6 669
907 у 2017 р. до 7291413 у 2018 р. Отже, саме ці два фактора мали негативний
вплив на рівень прибутку у 2018 р., тому зусилля з нормалізації економічного
стану мають бути направлені на зниження собівартості та підвищення доходу від
реалізації.
Рентабельність власних вкладень як правило показує ризики вкладень
капіталу, який застосовується як для розвитку організації, так і інвестування
інших проектів. Відомо, що для того щоб власники могли отримувати
рентабельність від інвестування, їм потрібно робити вклади в статутний капітал.
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Розрахунки,

що

були

зроблені

з

метою

визначення

коефіцієнта

рентабельності власних вкладень, свідчать про те, що для цього їм доводиться
жертвувати засобами, що формують капітал компанії, але при цьому в їх
розпорядження надходить право на частку одержуваної організацією прибутку.
Для них вигідно, щоб вона відображалася на власному капіталі, таким чином
формується важливий для акціонерів процес. Але треба також брати до уваги
низку нюансів, таких, як наприклад те, що реальний дохід можна отримати тільки
з продажів, активи при цьому прибутку не приносять.
Для фінансового аналізу важливим є коефіцієнт рентабельності власних
вкладень, бо складається з чи не найважливіших показників фінансового аналізу
як то: коефіцієнт рентабельності за витратами, він, своєю чергою, є основним
показником, який означає прибуток від вкладених у неї коштів, коефіцієнта
фінансової залежності та показника ефективності використання основних засобів
підприємства.
Розраховані автором дані показників фінансової стійкості та рентабельності
власних вкладень для АТ «Мотор Січ» представлені у вигляді табл. 3.2.
Таблиця 3.2
Показники рентабельності власних вкладень та їх складові для АТ «Мотор Січ» за
2014-2019 рр.
Показники
2014
2015
2016
Рентабельність витрат
9.986
15.21
18.58
Фондовіддача
2.20
2.50
1.72
Коефіцієнт фінансової
1.54
1.45
1.54
залежності
Коефіцієнт рентабельності
0.338
0.555
0.49
власних вкладень
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [53]

2017
15.1
1.72
1.50

2018
8.32
1.71
1.38

2019
12.34
1.75
1.45

0.39

0.19

0.37

Рентабельність основної (виробничої) діяльності (окупність витрат), що
характеризує суму прибутку від продажу виробленої продукції, яка припадає на
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кожну гривню витрат, зростала до 2016 р. У 2017 р. значення були знижені, а у
2018 р. значно знижені, майже в два рази. З огляду на те, що чим вище значення
чисельника (прибутку) і менше – знаменника (витрат), тим рентабельнішою є
діяльність підприємства. На таке падіння показника рентабельності витрат
вплинуло зниження норми прибутку у 2018 р., що спостерігалось на підприємстві,
і про яке було сказано вище.
Стосовно показника фондовіддачі, його корисність проявляється тоді, коли
необхідно з’ясувати скільки кожна грошова одиниця фінансових ресурсів, що була
вкладену в основні фонди принесла виробленої продукції, тобто коли необхідно
оцінити ефективність використання основних засобів підприємства.
Загалом показник фондовіддачі для АТ «Мотор Січ» за 2014-2019 рр.
залишався більш менш стабільним, за винятком зниження у 2016 р. на 30% у
порівнянні із попередніми 2014-2015 рр. Розрахувавши його, як відношення
показника виручки від реалізації продукції до середньорічної суми основних
засобів, варто зауважити, що з метою підвищення значення показника необхідно
забезпечити 100%-ву завантаженість обладнання. Оскільки бажаним є підвищення
ефективності використання основних засобів підприємства протягом періоду
дослідження.
Щодо коефіцієнта фінансової залежності, то його значення за розглянуті
2014-2019 рр. знаходились у межах норми, тому фінансові ризики компанії
знаходяться на прийнятному рівні.
І нарешті, показник рентабельності власних вкладень, на яку впливають
доходність виробничої діяльності, фондовіддача та структура авансованого
капіталу змінювався у бік зростання до 2015 р. Наочно це можна спостерігати на
рис. 3.3.
У наступні роки спостерігався доволі значний занепад, у 2018 р. (значення
показника зменшились більш, аніж у два рази), що пов’язане зі зменшенням
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показника рентабельності основної діяльності (за витратами) у зазначеному році.
У 2019 р. ситуація дещо нормалізувалась.

Рис. 3.3. Динаміка змін показника рентабельності власних вкладень
для АТ «Мотор Січ» за 2014-2019 рр.
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [53]

Отже, серед проблем, що було виявлено у господарській діяльності
АТ «Мотор Січ» можна визначити те, що підприємство у 2018 р. мало низькі
значення прибутків і, як слідство, показників рентабельності за цими прибутками.
Тож, розглянувши основні показники рентабельності для АТ « Мотор Січ»,
зробивши їх аналіз, можна із впевненістю сказати, що підприємство є
платоспроможним,

з

сильною

матеріально-технічною

базою,

великим

потенціалом. У 2018 р. підприємство показало не найкращі показники, але має всі
можливості для ефективного функціонування та заняття гідної

ніші у

машинобудівній галузі регіону та країни. Але успішна комерційна діяльність
АТ «Мотор Січ» вимагає довгострокового технологічного і управлінського
планування, а також величезних інвестицій.
Ефективність діяльності підприємства
узагальнюючим

показником

ефективності

через процес виробництва
підприємства,

що

є

враховує

використання трудових та матеріальних ресурсів. Однак, значення показників є
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абсолютними характеристиками діяльності підприємства. Коректна інтерпретація
показником ефективності підприємства за оцінкою результативності може бути
здійснена лише у взаємозв'язку з іншими показниками, що відображають вкладені
в підприємство кошти.
Через те, що підприємство ставить собі за завдання визначення ступеня
економічної ефективності діяльності у конкретному періоді, від якого залежить
потреба в подальшій оцінці, результатом якої може бути висновок про
неефективність діяльності та прийняття відповідного управлінського рішення,
звернення до спеціалізованих органів щодо проведення науково-технічної
експертизи, на цьому етапі оцінювання є недоцільним з позиції

здійснення

додаткових витрат. Тому виникає потреба у розробці показника, на основі якого
підприємство зможе самостійно визначити ступінь ефективності виробничого
процесу.
Методи кореляційного аналізу та множинної регресії, що пропонує сучасна
економічна кібернетика дають можливість розрахувати залежність інтегрального
показника оцінки ефективності діяльності виробничого процесу Iвироб від окремих
показників ефективності.
Метод множинної регресії дозволяє визначити, які економічні показники
мають найбільший вплив на інтегральний показник ефективності. Рівняння
залежності інтегрального показника оцінки ефективності діяльності виробничого
процесу Iвироб розраховуємо за формулою:
Iвироб=

*xi ,

(3.1)

де Iвироб – індекс ефективності діяльності виробничого процесу;
wi – коефіцієнти впливу окремих показників на інтегральний показник
ефективності;
xi – і-та характеристика економічної діяльності;
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n – кількість характеристик економічної діяльності.
Запропонований показник відображає в собі ступінь ефективності всіх
характеристик часткових показників економічної діяльності з урахуванням їх
впливу на інтегральний показник ефективності.

Виділені характеристики

пропонується використовувати в якості базових ознак економічної діяльності
підприємства. Проте склад кожної групи може варіюватися

в залежності від

об’єкта оцінювання діяльності та особливостей ринку, на якому він функціонує.
Внаслідок неоднорідності виділених характеристик за своєю сутністю та
практичною значимістю, головним завданням стає формування єдиного показника
ефективності економічної діяльності.
Багатовекторний характер оцінки зумовлює також гнучкість складу та
змістового наповнення критеріїв показниками за кожним з напрямків оцінювання,
відповідно до сфери впливу на певну зацікавлену сторону. У цьому дослідженні
розроблена система показників за складом критеріїв, значення яких варіюється від
0 до 1. Встановлено, що досягнення максимально можливого значення є майже
неможливим, проте кожен із показників повинен прагнути до нього.
Так, з позиції підприємства оцінка здійснюється за критеріями економічної
ефективності, який розкриває такі основі ознаки діяльності підприємства, як
прибутковість та оптимальність виробничого циклу у розрізі оптимізації витрат.
Як було заявлено раніше, найпоширенішим показником ефективності економічної
діяльності є її рентабельність, яка є відношенням прибутку від діяльності
підприємства до витрат на її здійснення [6, с. 223].
Оцінюючи ефективність економічної діяльності доцільно визначати ступінь
її зростання у порівнянні зі зміною рівня рентабельності:

= 1-

,

(3.2)
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де

– індекс прибутковості діяльності після змін;
– рентабельність діяльності підприємства в період до впровадження

зміни (n-1);
– рентабельність діяльності підприємства в n-му періоді.
У випадку змін всередині галузі доцільно визначати рентабельність
діяльності підприємства. Зазначено, що з метою забезпечення єдиного виміру
результатів оцінювання на принципі формалізованості, традиційну формулу
рентабельності було трансформовано таким чином:

= 1-

,

(3.3)

– індекс рентабельності введення зміни;
– витрати на досягнення зміни у виробничій діяльності;
– дохід від реалізації зміни у виробничій діяльності підприємства;
витрати на розробку та впровадження зміни.
У випадку, коли впровадження зміни відображається на внутрішніх
процесах підприємства, доцільно розраховувати додатковий показник економії
витрат:

=

де

,

(3.4)

– витрати на одиницю ресурсу;
– обсяг вивільнених ресурсів в результаті впровадження зміни;
– загальна маса прямих витрат;

– різновид ресурсу.
Базуючись на тому, що підприємство, яке розглядається, є акціонерним
товариством у стані продажу, розглянемо показник, що розраховується як
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відношення ринкової вартості активів підприємства до їх відновлюваної вартості.
При цьому ринкову вартість підприємства розглянемо як ціну, за яку дане
підприємство може бути продане на ринку. Відновлювальну вартість розглядаємо
як вартість, яка могла би бути у цього підприємства за умови, якби його весь
капітал (машини, будівлі, обладнання та ін.) був замінений на нове капітальне
обладнання за цінами, які склалися на поточний момент часу на ринку. Так, якщо
ринкова вартість активів підприємства перевищує відновлювану, тобто К>1, то це
означає, що підприємство отримало позитивний економічний прибуток, або очікує
на нього [238]. Ринкову вартість підприємства представлено через формулу (3.5)

Крин = 1-

де

= 1-

,

(3.5)

– прибуток від реалізації продукції після введення зміни;

Пбаз – прибуток від реалізації звичайної продукції;
– обсяг продукції реалізованої за умови зміни на ринку;
– обсяг реалізованої продукції.
Так, якщо даний коефіцієнт матиме значення 1 або прагнутиме до нього, це
свідчитиме

про

можливість

отримання

підприємством

надприбутку

та

монополізації вказаного сегменту ринку. Відповідно при зниженні його значення
від 1 до 0, дана ймовірність пропорційно зменшуватиметься.
Аби з’ясувати наскільки нововведення змінять ступінь конкурентності
ринку та ринкової влади на ньому певного підприємства, застосуємо коефіцієнт,
що визначає відношення різниці монопольної ціни (Pm) й граничних витрат (MC)
продукції та монопольної ціни [214]. Цей коефіцієнт, відомий у економічній
літературі як коефіцієнт Лернера, має такий вигляд:

L=

.

(3.6)
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Коефіцієнт Лернера набуває значення від 0 (на ринку досконалої
конкуренції) до 1 (чистої монополії). Значення коефіцієнта є прямопропорційне
ринковій владі

та обернено пропорційне конкуренції. Адаптувавши значення

даного коефіцієнта до визначення ефективності економічної діяльності, можна
стверджувати, що монопольна ціна є ціною зміни, а точніше – приростом даної
ціни відповідно до базового рівня ціни звичайної продукції. Граничні витрати при
цьому відображатимуть витрати на розробку та впровадження змін, а точніше – їх
приріст у порівнянні з базовим рівнем витрат.

Отже, коефіцієнт Лернера

(формула 3.6) при визначенні монопольної влади підприємства матиме вигляд:
L’ =

,

(3.7)

де L’ – модифікований коефіцієнт Лернера;
– приріст ціни на продукцію при змінах у порівнянні зі звичайною (у
відсотках);
– приріст витрат на зміни у діяльності у порівнянні зі звичайною (у
відсотках).
У випадку, якщо коефіцієнт Лернера зростатиме від 0 до 1, влада
підприємства також зростатиме пропорційно до повного монопольного положення
на ринку та, як наслідок, підвищуватиме можливість отримання надприбутків
[214]. Отримані дані (формули 3.2; 3.3; 3.5; 3.7) синтезуються в єдиний показник
економічної ефективності Iеф :
Iеф = Ir * Iвз* Kрин* L’ ,
де

I еф

1.

(3.8)
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Із позиції інвестора критерії оцінювання ефективності економічної
діяльності підприємства зумовлені економічною природою сутності господарської
діяльності, а саме – отримання прибутків від здійснення виробничого
процесу та оптимізації терміну повернення інвестицій. Тобто, в основі
кількісного

обґрунтування

інвестиційного

характеру

процесу

прийняття

знаходиться

управлінського

передбачування

рішення
грошових

надходжень у майбутніх періодах, оцінка і порівняння обсягу передбачуваних
інвестицій [104].
Отже, використовуючи метод множинної регресії за умов зацікавленості у
інвестиційній привабливості підприємств має сенс доповнити існуючу формулу
інтегрального

показника

ефективності

параметром,

що

враховує ступінь

прибутковості інвестицій, здійснених у діяльність підприємства з урахуванням
позицій визначення маси додаткового прибутку від інвестування в інноваційну
діяльність у порівнянні з альтернативними видами діяльності; оцінку рівня втрат,
пов’язану з недоотриманням маси прибутку внаслідок ризику; забезпечення
своєчасного повернення інвестованого капіталу.
Серед

наявних

економічних

показників

цьому

набору

вимог

відповідає середньозважена вартість капіталу (Weighted Average Cost of Capital =
WACC).
Процес

інвестування

здійснюється

неперервно,

і

для

забезпечення

мінімальної вартості ресурсів та оптимальної структури капіталу підприємство
має здійснювати фінансування як за рахунок акціонерного, так і за рахунок
позикового капіталу. Саме тому при складанні фінансових планів та оцінці
майбутніх

капіталовкладень

менеджери

підприємства

використовують

у

розрахунках переважно середньозважену вартість капіталу, а не вартість окремих
джерел фінансування.
За незмінної структури капіталу протягом певного часу підприємство може
залучати кошти за середньою ціною, що визначається наявною середньозваженою
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вартістю капіталу. При цьому кожна нова грошова одиниця залучених коштів
матиме таку саму структуру, як і весь капітал підприємства. Однак залучення
нових джерел фінансування у великих обсягах може призвести до зростання
фінансового ризику підприємства, а отже, і до збільшення середньозваженої
вартості капіталу. Середня вартість капіталу також збільшується в результаті
зростання ринкових процентних ставок і відповідного зростання вартості
акціонерного та позикового капіталу [227].
Використаємо формулу, що пропонує CFA Institute та визначемо цей
показник для АТ «Мотор Січ». Метою цього дослідження будемо вважати вимогу
підприємства у коштах, щоб інвестувати їх на підтримку своїх продуктів і
діяльності. Джерелом коштів можуть бути акціонери у вигляді первинних
публічних пропозицій, або взяти кредит від банків або установ. Звісно цей
заємний капітал має свою вартість, через велику кількість джерел позичок
визначимо середньозважену вартість капіталу (Weighted Average Cost of Capital =
WACC).
Скористаємось формулою розрахунку за версією CFA Institute [227]:
WACC Formula = (E/V * Ke) + (D/V) * Kd * (1 – Tax rate),

(3.9)

де E – ринкова вартість власного капіталу;
V – загальноринкова вартість власного капіталу та боргу;
Кe – податковий відсоток;
D – ринкова вартість боргу сума власного капіталу;
Kd – вартість заборгованості.
Для розрахунків нами була обрана формула, що враховує податкову та
відсоткову ставки із залученням ринкової вартості власного капіталу. Алгоритм
розрахунку середньозваженої вартості капіталу (WACC) АТ «Мотор Січ»
представлений на табл. 3.3.
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Таблиця 3.3
Алгоритм розрахунку середньозваженої вартості капіталу (WACC)
АТ «Мотор Січ»
Параметри
Форми капіталу
Ринкова вартість власного
капіталу
Загальноринкова вартість
власного капталу та боргу

Ціна
залучення,

Вартість
капіталу, $

Формула розрахунку

346285000 $
346650260 $

Ринкова вартість боргу

383230$

Процентні витрати (C)
Загальна заборгованість (FV)

3951$
365260$

Вартість заборгованості, (Kd)

5,2%

Ставка корпоративного
податку
Середньозважена вартість
капіталу (WACC)

18%
11,01%

= C[(1 – (1/((1 + Kd)^t)))/Kd] +
[FV/((1 + Kd)^t)]
= Відсоткова ставка*(1-Податкова
ставка)
WACC Formula = (E/V * Ke) + (D/V)
* Kd * (1 – Tax rate)

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [227]

Отже, за результатами розрахунків було виявлено, що середньозважена
вартість капіталу становить 11%, що є задовільним для значення розглянутого
показника. Такий рівень показника передбачає задовільну можливість виступу
джерелом коштів, адже структура капіталу захищена від негативних змін за умов
стабільності інших змінних факторів, що має бути підтримано протягом майбутніх
років.
Для більш точної й коректної відповіді на питання, чи варто інвестувати в
компанію чи ні, потенційні інвестори також мають перевірити інші коефіцієнти
оцінки рівня ефективності економічної діяльності підприємства, задля того, щоб
прийняти остаточне рішення. Отже, наряду з розрахованим показником
середньозваженої вартості капіталу та залежно від рівня прибутковості компанії
можна зрозуміти, чи доцільне інвестування у підприємство, за результатами якого
проводиться аналіз ефективності економічного стану підприємства.
Тож, можна зробити висновок, що ризик кількісно відображає ступінь
недоотримання рівня прибутку.
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Для визначення об’єктивного кількісного виміру ризику спираємось на
твердження,

що

ризикоутворюючими

чинниками

у

сучасному

вкрай

нестабільному економічному середовище, можуть бути безліч факторів впливу
зовнішнього

та

внутрішнього

фінансового,

економічного,

політичного,

соціального, екологічного середовища, тому вимір ризику доцільно визначати
пропорційно індексу введення змін (3.3). Для чіткої градації ризику шкали індексу
змін було використано формулу Стеджерса:
k = 1+3.322*lg(N),

(3.10)

де k – кількість груп показників;
N – вихідні дані.
Для нашого випадку загальна кількість даних складає 11, провівши
необхідні розрахунки маємо:
k= 1+3.322*lg(11) = 4.6 ~ 5 груп.

(3.11)

Наступним етапом є визначення кроку інтервалу h, що дорівнює:

,

h=

(3.12)

де х – значення змінної.
За умов, що максимальне значення становить 1, а мінімальне 0 визначення
кроку інтервалу h становитиме:

h=

= 0.2 .

(3.13)
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На базі отриманих даних сформуємо градацію ризику від мінімального до
максимального, який пропорційно зростатиме значенню індексу принципової
зміни із підвищенням можливості витрат. За наявністю інформації про можливі
витрати визначається коефіцієнт ризику:
kr= (1-pi),

(3.14)

де pi – можливість витрат.
Для оцінки виправданості інвестиційної діяльності доцільно ввести індекс
сподівань, що має обмежувати ризикованість здійснення інвестицій. Цей індекс
має визначити чи буде достатнім прибуток, додатковий прибуток для покриття
підвищеної ризикованості. Його

значення коливається в межах від 0, що не

виправдовує інвестиції, до 1, що робить інвестування пріоритетною задачею.
Iспод=1 -

,

(3.15)

де Iспод – індекс сподівань у прибутку від інвестування;
WACCзмін – середньозважена вартість капіталу при економічній діяльності за
умови змін, з урахуванням визначеним за шкалою рівня інвестиційного ризику,
грн.;
WACCбаз – середньозважена вартість капіталу при звичайній діяльності
підприємства.
Варто зазначити, що ефективність інвестиційної діяльності базується на
такій концептуальній основі інвестиційної діяльності, як виправданість витрат та
повернення вкладеного капіталу в максимально короткі строки. Отже, доцільність
оцінки економічної ефективності з позиції інвестора за рентабельністю витрат є
очевидною, оскільки одним із цільових спрямувань економічної діяльності є її
оптимізація.
Тому серед показників ефективності інвестиційної діяльності виділимо
показник ефективності витрат. Перевагою вказаного показника у порівнянні з
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періодом окупності, є урахування чиннику часу за умови збереження всіх
позитивних аспектів другого.
Із огляду на це, для оцінки впливу ефективності діяльності з позиції
окупності здійснених витрат, доцільно визначати індекс оптимізації витрат:
Іов = 1-

,

(3.16)

де Іов – індекс оптимізації витрат;
– змінена рентабельність витрат;
– базова рентабельність витрат.
Для того, щоб оцінити ефективність економічної діяльності підприємства з
різних позицій зацікавленості сторін доцільно узагальнити розглянуті, корисні
нам, показники у формі єдиного індексу ефективності інвестицій у діяльність
підприємства:
Іінв.еф. = Іов * Іоч , де Іеф

1,

(3.17)

де Іінв.еф – індекс ефективності інвестицій у діяльність підприємства.
Із метою однозначної інтерпретації результатів необхідно встановити чіткі
межі значень усіх інтегральних показників вказаного напряму. Встановлені нами
межі інтегральних показників за кількістю складових показників у критерії. Так,
для нашого випадку оцінки ефективності інвестиційної діяльності за індексами
оптимізації витрат та очікуваності прибутку від інвестування становить 0,25.
Завершальним етапом оцінювання ефективності діяльності підприємств є
формування висновків щодо ефективності її діяльності за кожним напрямом чи
критерієм. Із метою інтерпретації результатів оцінювання ефективності діяльності
підприємства за цільовими напрямами та критеріями, запропоновано табл. 3.4.
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Таблиця 3.4
Інтерпретація результатів оцінювання ефективності діяльності підприємства за
критеріями та суб’єктом оцінювання
Суб’єкт
оцінювання

Висновок

Підприємство
Інвестор
Критерій оцінювання

Діяльність ефективна

Діяльність не ефективна

Iек еф (0,01;1)
Іінв.еф. (0,25;1)
Діяльність ефективна

Iек еф (0;0,01)
Іінв.еф. (0;0,25)
Діяльність не ефективна

Економічна
Iек еф (0,06;1)
ефективність
Інвестиційна
Іінв.еф. (0,25;1)
ефективність
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [187]

Для практичного впровадження
економічного

механізму

було

Iек еф

(0;0,06)

Іінв.еф.

(0;0,25)

моделі удосконалення

обрано

підприємство

АТ

ефективності
«Мотор

Січ».

Підприємство було найбільш успішним підприємством з вибіркової сукупності, а
його економічна діяльність – найрезультативнішою. Але, з 2018 р., акції
АТ «Мотор Січ», що були продані китайським інвесторам, перебували під
арештом за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів у
порушеній у 2017 р. кримінальній справі [128].
Саме

цю

подію

візьмемо

за

зміну,

вплив

якої

розглянемо

в розрізі економічної та інвестиційної ефективності. Відповідно до змісту
економічної

діяльності

підприємства

та

його

принципових

особливостей, проведемо оцінювання за критеріями економічної та інвестиційної
ефективності.
Система
складається

оцінки
з

показників

ефективності
вихідних

даних,

економічного

механізму

на

отримано

основі

яких

результати оцінки ефективності діяльності підприємства АТ «Мотор Січ»
(табл. 3.5).
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Таблиця 3.5
Вихідні дані для розрахунку ефективності діяльності
підприємства АТ «Мотор Січ»
Показник
Рентабельність діяльності підприємства у базовий 2017 рік, %
Рентабельність діяльності після змін у 2018 році, %
Витрати через зміну, що відбулася, тис. грн
Дохід (збиток) через зміну, що відбулася, тис. грн
Впровадження зміни
Прибуток від реалізації продукції після зміни (2018 рік), тис. грн
Прибуток від реалізації продукції до зміни(2017 рік), тис. грн
Приріст ціни на продукцію при змінах, %
Приріст витрат за умови зміни,%
Коефіцієнт ризику недоотримання прибутку від інвестування
Середньозважена вартість капіталу у базовому році (2017), %
Середньозважена вартість капіталу у 2018 році, % *
Рентабельність витрат у базовому 2017 році, %
Рентабельність витрат у 2018 році, %

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [53]

Значення
20
10
5388396
(1851981)
0
12239687
15150429
109
74
0,7
11
6
15
8

Система оцінки ефективності економічного механізму складається з
показників вихідних даних, що узагальнено в табл. 3.6.
Базуючись на отриманих даних, за умови прийнятої зміни, що відбулася у
2018 р., констатуємо, що підприємство АТ «Мотор Січ» зазнало зменшення у долі
ринку, зменшення показника очікуваності прибутку від інвестування та, як
слідство, зменшення інвестиційної ефективності. Проте сильна економічна база
підприємства

дозволила

йому

залишатись

прибутковим

із

задовільними

показниками економічної ефективності та показником окупності витрат.
Таблиця 3.6
Результати оцінювання ефективності діяльності АТ «Мотор Січ»
Критерій

Показник
Індекс прибутковості діяльності
Коефіцієнт долі ринку
Економічної
ефективності
Коефіцієнт монополії
Індекс економічної ефективності діяльності
Індекс очікуваності прибутку від інвестування
Інвестиційної
Індекс окупності витрат
ефективності
Індекс ефективності інвестиційної діяльності
Примітка: розроблено автором [170]

Значення
0,79
-0,24
0,32
0,15
-0,83
0,46
-0,38
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Стосовно розробленої моделі оцінки ефективності економічного механізму,
важливо зазначити її корисність у ефективності організації економічної діяльності
та можливості своєчасно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього
середовища.
Запропонована модель оцінки ефективності економічного механізму
підприємства виконує низку корисних функцій, зокрема: пропонує гнучку систему
критеріїв та складових показників у відповідності до вимог суб’єкта оцінювання в
аналітичних даних; ураховує інтереси зацікавлених сторін, що виступають
донорами та бенефіціарами у діяльності підприємств;

пропонує структуру

показників, що спроможна виявляти проблеми та їх потенціальні рішення.

3.2. Формування вектора позитивної динаміки розвитку в економічному
механізмі підприємства
Базовою метою стратегії розвитку економічного механізму будь-якого
підприємства є формування позитивної динаміки у напрямку зростання
ефективності його господарської діяльності. Ефективність будь-якої економічної
системи залежить не тільки від стану та рівня розвитку її окремих елементів, але й
від співвідношення форм і методів їх поєднання, зв’язків і взаємовпливу.
Сучасна економічна кон'юнктура вимагає від підприємств своєчасного
застосування існуючих внутрішніх можливостей та врахування зовнішніх
чинників впливу з тим, щоб здійснювати ефективну діяльність. Відтак, є
необхідним детальне дослідження економічного механізму, за яким функціонує
кожне окреме підприємство, та його складових.
Практичне значення проблеми, зумовлено актуальністю обраної теми для
підприємства запорізького ПрАТ «ЗЕРЗ» та формує її завдання, цілі, методи їх
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досягнення, дає можливість отримати результати, які в подальшому створюють
можливість їх використання в процесі економічної діяльності підприємства.
Зважаючи на високу динаміку ринкових і виробничих умов з’являється
гостра необхідність

у реформуванні

механізму економічного

управління

підприємством, пошук доречних методів прогнозування економічної ефективності
випуску продукції, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію необхідну
для прийняття ефективних управлінських рішень. Для забезпечення високого
ступеня ефективності контролю за економічною діяльністю підприємства та для
досягнення запланованих рівнів прибутковості виробництва модель формування
позитивного вектора розвитку підприємства складається з методів механізму
управління.
Але, досягнення цілі, що ставиться, неможливе без аналізу внутрішнього
середовища підприємства, яке складається із засобів виробництва, необхідних
ресурсів, інформації щодо їх використання та взаємодії, у результаті чого
створюється готова продукція.

Тому для створення механізму реалізації

потенціалу промислового підприємства був проведений аналіз бізнес-процесів на
підприємстві, завдяки якому можуть систематизуватись функції управління
забезпеченням, використання потенціалу.
Пропонуємо

схему

пошуку

ефективного

економічного

механізму

підприємства, що враховує необхідні кроки для досягнення позитивного розвитку
на підприємствах загалом, та підприємствах машинобудування особливо, адже
саме підприємство цієї галузі буде розглянуте крізь призму пошуків ефективного
управління та забезпечення стратегічного розвитку у майбутньому
Кроки досягнення економічного успіху, незважаючи на те, на якій стадії
знаходиться підприємство у своєму функціональному розвитку здійснюються
заради досягнення поставлених цілей із формування ефективного економічного
механізму на підприємстві. Механізм прийняття управлінських рішень для
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забезпечення ефективної діяльності підприємства наглядно зображений на
рис. 3.4.

Рис. 3.4. Механізм прийняття управлінських рішень для забезпечення ефективної
діяльності підприємства
Примітка: розроблено автором на підставі джерел [178]

Схема має враховувати існуючі фази управлінських рішень, адже лише
завдяки їх пройденню можливе формування грамотно направленого вектора
позитивної динаміки розвитку підприємства, що розглядається, чи іншого на
діяльність якого вона буде імплементована.
Перша стадія прийняття управлінських рішень є діагностичною та
представляє собою виявлення параметрів та проблем, що впливають на результат
діяльності підприємства. У нашому випадку, розглядаючи проблеми та фактори,
що стримують розвиток ПрАТ «ЗЕРЗ», були розглянуті статистичні дані за
галуззю вказаного підприємства за останні 5 років, та виявлені з них найбільш
впливові. Дані представлені на рис. 3.5.
Основним фактором, що стримує промислове виробництво у ремонті та
монтажі машин і устатковання є недостатній попит та у деякій мірі пов’язані з ним
фінансові обмеження. Відсоткові значення за цими двома показниками, протягом
майже усього в періоду, що вивчається перевищували відсоткові значення інших
факторів у два-три рази. Наприклад, у 2015 р. значення цих двох факторів
перевищували показники інших, таких як нестача робочої сили, нестача сировини,
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матеріалів, устатковання, інші фактори та відсутність факторів. Більше 60% серед
усіх перешкод виробничого процесу, що були оцінені, припускалось саме на
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рахунок недостатнього попиту та фінансових обмежень на підприємстві.

2015

2016

2017

2018

2019

Рис. 3.5. Оцінка впливу факторів, що стримують виробництво у галузі
ПрАТ «ЗЕРЗ» за 2015-2019 рр.
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [137]

У 2017 р. показники за цими факторами дещо знизились, показуючи близько
40% протягом року. Упродовж усього 2018 р. фінансові обмеження вже не
досягали 40%, недостатній попит й далі займав 40-відсоткову грань, але вже
наступного 2019 р. всі показники майже зрівнялись й основною причиною
перешкоджання росту промислового виробництва стало – інші фактори та навіть
відсутність будь-яких перешкод. Це говорить про оздоровлення виробничофінансового клімату підприємства. Але варто звернути увагу на зміни у показнику
нестачі робочої сили, що був на початок розглянутого періоду менше 7%, а вже
наприкінці 2016 р. почав перевищувати 10%, а наприкінці 2017 р. й у 2019 р.
перевищував 20%. Зрозуміло, що це говорить про відтік кваліфікованого

174

персоналу із галузі й може стати великою проблемою для економіки у
перспективі.
Хоча дані оцінки виробничих потужностей промислових підприємств
показують наступні результати наведені у табл. 3.7.
Таблиця 3.7
Осереднена оцінка виробничих потужностей підприємств галузі ПрАТ «ЗЕРЗ»,
ураховуючи поточний обсяг замовлень та очікувані зміни попиту за 2015-2019 рр.
Оцінка потужностей
Більш ніж достатньо
Достатньо
Недостатьньо
Немає відповіді

2015
10
74.75
15.25
0

2016
5
82.25
12.5
0

2017
9.5
79.5
11
0

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [137]

2018
1.5
86.25
12.3
0

2019
4.5
81.3
14.3
0

Наочно, що достатність виробничих потужностей у сфері ремонту та
монтажу машин та устаткування із значенням близько 80% спостерігається
упродовж усього розглянутого періоду часу. Найменше значення цієї оцінки було
у 2015 р., коли виробничі потужності галузі ПрАТ «ЗЕРЗ» були оцінені як
достатні майже у 75 % випадків. Найвище значення зафіксоване у 2018 р. –
близько 86% випадків.
Більш ніж достатньо потужності було оцінено в середньому на 6% за п’ять
років оцінки ситуації у цієї промисловій галузі.
Недостатніми виробничі потужності були за 2015 р. у 15% випадків, що є
найвищим значенням із цієї категорії оцінки. Та найнижчим значенням стало 11%,
що спостерігалось у 2017 р. Загалом можна говорити про задовільну оцінку
виробничих потужностей підприємств галузі ПрАТ «ЗЕРЗ» за 2014-2019 рр.
Отже, виявивши параметри та проблеми, що впливають на результат
діяльності підприємства, можна перейти до аналітичної стадії, що передбачає
аналіз фінансового стану підприємства.
Для розробки ефективної моделі управління, в першу чергу необхідно
знайти вектор, спрямований на виявлення системних ознак втрати фінансової
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стабільності та обрання ключових параметрів, які сигналізують про необхідність
розробки
добробуту

системи

заходів,

підприємства.

спрямованих

Дотримування

на

«вирівнювання»

вектора

ефективності

фінансового
діяльності

підприємств розкриває характер причинно-наслідкових зв’язків виробництва.
Методикою

для

дослідження

ефективності

економічного

механізму

вважаємо за доцільне обрати алгоритм дій, що унормований Наказом ДФС
України «Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної
планової/ позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи,
та Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів документальних
перевірок» від 01.06.2017 р. № 396 [165].
Згідно із Методичними рекомендаціями ДФС [165] такими аналітичними
показниками є: коефіцієнт Бівера, коефіцієнт фінансового левериджу, коефіцієнт
поточної ліквідності та коефіцієнт фінансової стійкості. Крім того, додатково
здійснюється

аналіз

рентабельності

підприємств

по

EBITDA,

який

використовується для порівняння підприємств із метою «визначення місця»
кожного з них у галузі, що є особливо актуальним для «великих промислових
підприємств».
Метою даних розрахунків має бути економічний аналіз у напряму
формування вектора позитивної динаміки розвитку в економічному механізмі
підприємства, виявлення потенційних загроз фінансовій стабільності з метою
прийняття управлінських рішень щодо удосконалення механізму ефективного
функціювання підприємства. Оцінка ефективності виробничих процесів являє
сoбoю iнтeгрoвaну чacтинy кoмплeкcнoї cиcтeми цiлей poзвиткy пiдпpиємcтвa, якa
oxoплює ряд факторів та заходів, щo визнaчaють piвeнь opганiзацiї виpoбництвa.
Кроки здійснення намічених цілей для цього дослідження включають:
визначення основних напрямів оцінки; вибір основних показників за кожним із
аналітичних напрямів; розрахунок для кожного з показників нормативного
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значення; формування узагальнюючих показників. Ці заходи будуть досягнуті в
узгодженні з методикою, що викладена в «Методичних рекомендаціях щодо
виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» від
19.01.2006р. № 14, та вимог Наказу ДФС України від 01.06.2017 р. № 396 [121] з
приділенням особливої уваги дослідженню показників, що ним визначені.
Загалом, при виділенні основних показників ефективності, з усієї
сукупності

індикаторів

необхідно

керуватись

принципом

максимальної

інформативності та допустимої мультиколінеарності, та групувати показники
відповідно до певного аспекту діяльності підприємства, який вони дозволяють
описати та виходити з цілей управління.
Для

обраного

запорізького

підприємства

галузі

машинобудування

ПрАТ «ЗЕРЗ», на основі показників фінансової звітності якого і були розраховані
вихідні коефіцієнти, значення показників представлені в табл. 3.8.
Таблиця 3.8
Аналітичні показники фінансового стану ПрАТ «ЗЕРЗ» за 2014-2018 рр.
Показники
Коефіцієнт Бівера
Фін. леверидж
Коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт фін. стійкості

2014
-0,06
0,78
1,31
1,27

2015
-0,12
0,77
1,24
1,29

2016
-0,04
0,85
1,02
1,17

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [56]

2017
-0,13
1,83
1,03
0,55

2018
0,01
1,99
1,03
0,50

норматив
0,3
1.6
>2
0,6

Після розрахунку необхідних коефіцієнтів й беручи за основу граничні
значення показників, можна сказати, що справи на підприємстві неоднозначні.
Так, при проблемах із платоспроможністю, про що говорить значення поточної
ліквідності протягом усього розглянутого періоду менше за два, підприємство
мало нормальну фінансову стійкість, що правда у перші роки розглянутого
періоду, але з 2017 р. значення позичених коштів збільшилась майже удвічі на
фоні того, що частка власного капіталу не збільшилась, а навіть зменшилась на
33168 тис. грн за 2017 р.
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Стосовно коефіцієнта Бівера, то його показники також були замалі для
можливості описання результатів діяльності підприємства як успішного. Для
ранжування підприємства скористуємось системою показників діагностики
банкрутства Бівера.
Нормативні значення показників розподілені на три групи: для фінансово
стійких компаній, за 5 років до банкрутства та за 1 рік до банкрутства.
Незадовільна структура балансу підприємства може бути діагностована, коли
протягом 1,5 – 2 роки коефіцієнт Бівера не перевищуває значення у 0,17. У цьому
випадку підприємство починає працювати в борг, а коефіцієнт забезпечення
власними коштами стає меншим за 0.1 – саме така ситуація спостерігається на
підприємстві за період усіх років, за фінансовими результатами яких було
здійснено аналіз. Отже, ПрАТ «ЗЕРЗ» знаходилось на межі банкрутства й лише у
2018 році, коли значення показника Бівера за результатами діяльності стало
позитивним, можна констатувати незначне, але покращення економічної ситуації
цього підприємства.
Показники фінансового левериджу теж мали позитивні тенденції у 20172018 роках, що дає можливість сподіватись на покращення фінансовоекономічного стану ПрАТ «ЗЕРЗ» у майбутньому.
Отже, зараз можна констатувати, що підприємство функціонує безперервно,
в стабільному режимі. Обсяг інвестиційної підтримки умов, що забезпечують
фінансову безпеку підприємства, дозволяє зберегти займану ринкову позицію в
поточному періоді та у найближчій (1 – 2 роки) перспективі. Загрози існують, але
вони контролюються і є можливість їх передбачення та локалізації. Обсяг
інвестиційної підтримки умов, що забезпечують фінансову безпеку підприємства,
дозволяє зберегти займану ринкову позицію в поточному періоді та у середній
перспективі, а також закласти фундамент для формування конкурентних переваг.
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Наступним показником, рекомендованим методичними рекомендаціями
ДФС [165] є показник EBITDA, за допомогою якого можна визначити фінансовий
результат діяльності підприємства.
Показник EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization) – це прибуток компанії до того, як з нього виплатять відсотки,
податки та амортизацію. Цей фінансовий параметр входить у склад показників
фінансової ефективності підприємства. Він пов’язаний з чистим прибутком, та
говорить про те, яку суму платежів зможе забезпечити у найближчій перспективі.
Також він дозволяє оцінити, який дохід був отриманий у поточному періоді, що
своєю чергою дозволяє зробити висновки про рентабельність інвестицій і
можливості

самофінансування

підприємства.

Дані

цього

показника

для

ПрАТ «ЗЕРЗ», що були отримані у ході необхідних розрахунків на базі фінансової
звітності підприємства за 2016-2019 рр. надані у табл. 3.9.
Таблиця 3.9
Показники розрахунку EBITDA для ПрАТ «ЗЕРЗ» у 2016-2019 рр.
Показники
Чистий прибуток
витрати по податку на прибуток
відшкодований податок на прибуток
надзвичайні витрати
надзвичайні доходи
відсотки сплачені
відсотки отримані
амортизація
переоцінка активів
EBITDA

2016
420598
20344
9
3888
2502
2413
0
1353
0
446085

2017
354980
2075
6000
5546
2147
4982
0
1466
0
360902

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [56]

2018
341975
0
1015
6742
2690
1955
0
1619
0
348586

2019
280366
0
0
8793
4244
0
0
1822
0
286737

Як бачимо, спостерігається зменшення показника за роки, що були
розглянуті, що каже про поступову втрату інвестиційної привабливості
підприємством. Тенденція до зниження цього параметру перш за все пов’язана із
зменшенням у прибутках компанії протягом усього періоду, що розглядається.
Оцінка ефективності має будуватись на основі критерію ефективності.
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Сукупність математичних співвідношень між зовнішніми і внутрішніми
параметрами

системи,

які

характеризують

структуру

системи

та

її

функціонування, утворює математичну модель системи, яка підтверджує її
невизначеність. На підставі того факту, що ефективність системи, тобто рівень її
пристосованості до розв'язування поставлених перед нею задач, оцінюється
числовими значеннями компонентів вектора цільової функції.
Ми вважаємо, що застосування матричного аналізу є таким, що відповідає
вимогам та цілям процедури визначення основних показників ефективності.
Провівши прості дослідження складових системи управління, для встановлення
параметрів із заданим ступенем точності пропонується побудова моделі для
детермінації рівня прибутковості підприємства, за якого буде досягнуте
позитивно-задовільне

значення

показника

рентабельності

підприємства

із

врахуванням динаміки та загального розвитку економічного механізму, що
розглядається.
Отже, система управління підприємства матиме інформацію про стан
підприємства, що особливо необхідно на всіх етапах аналізу для вирішення
проблеми чи ухвалення рішення. Показниками якості при цьому виступає
стійкість моделі, тобто її здатність виконувати свої функції у заданих параметрах
під дією зовнішніх і внутрішніх факторів (і насамперед структурних змін).
Результат її функціонування - це абсолютний показник, що демонструє,
наскільки стан системи в цей момент відрізняється від її стану в минулому та
безпосередньо пов'язаний із рівнем досягнення цілей бізнес-процесів. Застосуємо
модель оцінки параметрів багатофакторної лінійної регресії методом найменших
квадратів із використанням матриць.
У економічній кібернетиці [214] лінійна модель регресії через матрицю
записується у такий спосіб, де Y - вектор теоретичних значень залежної
перемінної:
Y = (Y i),

(3.18)
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де і = 1..., n.
n – кількість спостережень та кількість невідомих параметрів.
Оцінку параметрів моделі виконаємо методом найменших квадратів. За умов
цього методу можна досягнути мінімальних відхилень значень результативної
перемінної Yi, що спостерігаються, від значень, обчислених по моделі Yi(n).
Невідомі параметри лінійної моделі регресії по матриці обчислюються за
лінійною формулою:
Yi = a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,

(3.19)

де Yi – результативна перемінна;
X – матриця значень незалежних перемінних;
а – вектор оцінок параметрів моделі, a=(ai).
У матричному вигляді ця формула буде мати вигляд:

XTY =

,

(3.20)

де Yi – результативна перемінна,
X – матриця значень незалежних перемінних;
а – вектор оцінок параметрів моделі, a=(ai).
Підсумовування буде зроблено за кількістю спостережень. На підставі
попереднього парного кореляційно-регресійного аналізу встановлена залежність
прибутку підприємства (Y) від чотирьох показників: коефіцієнта рентабельності
обертання активів (x1); коефіцієнта окупності власного капіталу (x2); коефіцієнта
дохідності авансових вкладень (x3); коефіцієнта обертання активів (x4);
рентабельності вкладень у підприємство (x5). Оцінимо параметри моделі методом
найменших квадратів.
Для оцінки параметрів використовуємо дані підприємства ПрАТ «ЗЕРЗ».
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Вихідні дані для оцінки параметрів моделі регресії приведено в табл. 3.10.
Таблиця 3.10
Вихідні дані підприємства ПрАТ «ЗЕРЗ» оцінки параметрів моделі регресії.
Роки
2015
2016
2017
2018
2019

Y
-17835
-6722
-33326
1415
228

X1
-5,52
-2,19
-9,75
0,364
0,058

X2
-10,34
-4,05
-25,11
1,06
0,25

X3
-0,16
-0,062
-0,308
0,01
0,002

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [56]

X4
-5,53
-2,19
-9,75
0,36
0,058

X5
-5,83
-2,19
-8,86
0,35
0,06

Параметри a1, a2, a3, а4 цієї моделі оцінено з використанням матричного
рахування, матриці необхідні для оцінки параметрів наведені в додатку Ж.
З використанням числових значень модель регресії буде матиме вигляд:
Yj=821,86xi1-2210,619 xi2+517,026 xi3+1558,16 xi4-1642,3 xi5.

(3.21)

При чому, для знаків плюс даної моделі характерне збільшення результату
при збільшенні відповідних показників-факторів, і навпаки, мінус означає
зменшення результативного показника при збільшенні відповідних показників.
Тож,

збільшення

коефіцієнта

дохідності

авансових

вкладень

(Хі3);

коефіцієнта обертання активів (Хі4) викликають збільшення результативної
перемінної, тоді як ріст коефіцієнта окупності власного капіталу (Х і2) і
рентабельності

вкладень

у

підприємство

(Хі5)

викликають

зниження

результативної перемінної – річного прибутку. Характер впливу на річний
прибуток цих двох має обернений характер через їх нелінійний зв'язок із
результативним показником.
Визначаємо область змінення факторних перемінних: -9,75 <= Xi1 <= 0,364;
-25,11 <= Xi2 <= 1,06; -0,308 <= Xi3 <= 0,01; -9,75 <= Xi4 <= 0,36; -8,86 <= Xi5
<= 0,35.
Зміна відповідного фактора на одиницю у формулі (3.21) призведе до зміни
результату на величину кожного параметра. Так, збільшення на один відсоток
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коефіцієнта чистого прибутку має бути закріплено збільшенням прибутку на 0,821
тис. грн, один відсоток росту для коефіцієнта дохідності авансових вкладень має
бути підкріплений 0,517 тис. грн прибутку, зростання на один відсоток
коефіцієнта обертання активів можна досягти збільшивши прибуток на 1,558 тис.
грн. Порівняння коефіцієнтів цієї моделі можливе, через їх приблизно однакові
коливання, а отже, й вплив факторних перемінних буде проходити в одному русі.
За результатами дослідження може бути використаний метод аналізу як
процес поетапного встановлення пріоритетів. Так із метою вирішення проблеми
вибору оптимального напряму розвитку має бути виявлено спосіб прийняття
рішення, найкращі способи порівняння та оцінки ефективності. Представлені
критерії, за якими виконується оцінка ефективності діяльності підприємства
відповідають таким вимогам: наочність представлення результатів; простота
розрахунків; пристосованість до бухгалтерської та статистичної документації,
якими

користуються

на

підприємстві;

точність

одержаних

результатів;

доступність джерел інформації; час.
Формування вектора позитивної динаміки розвитку в економічному
механізмі підприємства неможливе без забезпечення ефективної діяльності
підприємства. Необхідність оцінки ефективної діяльності підприємства, ступінь
реакції основних показників на зміни, що
господарювання,

орієнтування

на

можуть виникнути

підвищення

ефективності

в ході

діяльності

підприємства, задоволення потреб споживачів та вимог ринку, раціоналізація
виробництва, відповідність економічним, технологічним змінам – ці умови
можуть

потребувати

виявлення

та

використання

резервів

підвищення

ефективності, забезпечення діяльності підприємства без непередбачуваних і
значних витрат.
Оцінка ефективності діяльності підприємства може бути сформована із
використанням збалансованої системи індикаторів, що дають змогу комплексно
оцінити

фінансово-економічний

стан

підприємства

й

ефективність

його
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діяльності, що включає різні вартісні та відносні показники. На основі вище
наведених досліджень та розглянутої літератури можна лаконічно говорити, що
ефективність виробництва є комплексним поняттям, що характеризує відношення
витрат до доходу. Оскільки, ми розглядаємо ефективність економічного механізму
підприємства машинобудівної галузі, пропонуємо дослідити деякі показники
рентабельності.
Показники рентабельності підприємства за окремими категоріями чинників
визначають напрями оцінки ефективності виробничої діяльності, та є вкрай
важливим

аспектом

при

проведенні

фінансово-економічного

аналізу

підприємства.
Показники рентабельності для ПрАТ «ЗЕРЗ» представлені у вигляді
табл. 3.11.
Таблиця 3.11
Часткові показники механізму оцінки ефективності виробничої діяльності
ПрАТ «ЗЕРЗ» за 2014-2019 рр.
Показники ефективності ресурсів
Рентабельність активів
Рентабельність власного капіталу
Рентабельність інвестованого капіталу
Рентабельність продукції
Рентабельність операційної діяльності
Фондовіддача

2014
-5,56
-3,1
-3,29
-0,03

2015
-5,53
-10,34
-5,83
-5,28
-0,05
2,32

2016
-2,19
-4,05
-2,19
-2,26
-0,02
3,46

2017
-9,75
-25,11
-8,86
-7,06
-0,07
3,82

2018
0,36
1,06
0,35
-0,75
-0,007
5,74

2019
0,06
0,25
0,06
0,41
0,004
6,89

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [56]

Аналізуючи отримані показники механізму оцінки ефективності виробничої
діяльності ПрАТ «ЗЕРЗ», бачимо дані, що говорять про наявні проблеми
підприємства за показником рентабельності активів, коли у 2015-2017 рр. кожна
вкладена гривня приносила збитку на 2-10 копійок.
У 2018-2019 рр. ситуація виправилась, але із прибутковістю по активах у 0,3
– 0,05 говорити про успішність функціювання підприємства складно. Теж саме
стосується й показника рентабельності власного капіталу із негативними
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значеннями у 2014-2017 рр. ПрАТ «ЗЕРЗ» працювало збитково. У цей період було
задано збитку на кожну вкладену гривню власного капіталу у максимальному
розмірі – 25 копійок на кожну гривню у 2017 р., та найменший збиток зафіксовано
у 2016 р. із значенням 4 копійки на кожну гривню, вкладену з власного капіталу. У
наступних двох роках (2018-2019рр.) спостерігалась невелика прибутковість, що
відзначалась у 1 копійку на кожну вкладену гривню власного капіталу у 2018 р., й
відповідно на 0,3 копійки у 2019 р.
Така ж сама ситуація із збитковістю та незначною прибутковістю у останні
два роки була й за показником рентабельності інвестованого капіталу. Як і у
випадку з попередніми індикаторами найменше значення рентабельності
інвестованого капіталу спостерігалось у 2017 р.: збитки були майже у 10 копійок
на кожну інвестовану гривню. Це відбулося у 2017 р., коли підприємство понесло
найбільших збитків у розмірі 29,141 тис. грн.
Щодо показників рентабельності продукції та операційної діяльності, то
фаза збитковості простягнулась для цих показників навіть на 2018 р. Це відбулось
тому, що підприємство втратило 4,641 тис. грн за результатами своєї операційної
діяльності навіть у 2018 р.
Усі, описані вище негативні тенденції, що спостерігались у попередніх
роках відбулися на тлі доволі прийнятної фондовіддачі, коли кожна гривня
використана з основних засобів приносила прибутку на 2,3 грн у 2015 р., та майже
на 7 гривень прибутку у 2019 р.
Отже, із точки зору використання основних засобів, проблем у підприємства
не існує. Аналізуючи фінансову звітність ПрАТ «ЗЕРЗ» можна сказати, що
основна проблема підприємства це – завеликі витрати, що перевищують виручку
підприємства. Саме це спричиняє збитковість підприємства, що спостерігалась у
минулі роки.
Позитивною тенденцією є підвищення виручки у 2019 р. до 698,369 тис. грн
на ряду з незмінними з попереднього 2018 р. витратами у 636,132 тис. грн. Це
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говорить про те, що підприємство знайшло можливість збільшити свої виробничі
можливості без збільшення витрат. Це є позитивною тенденцією. Залежність
ефективності виробничої діяльності підприємства прослідковується за допомогою
аналізу

показників

ефективності

використання

матеріальних

ресурсів

та

ефективності використання основних засобів.
При зміні факторів впливу також спостерігається певний ефект, що здатний
покращити чи навпаки погіршити фінансово-економічний стан підприємства. Це
дозволяє організовувати подальшу роботу з прогнозування із урахуванням
найбільш вагомих показників впливу, що має за мету підвищити ефективність
діяльності підприємства.
Через

те,

що

ефективність

діяльності

підприємства

є

складною,

багатофакторною системою впливових чинників, цей показник має бути завжди
під наглядом, моніторингом, контролем управлінського апарату для адекватної,
своєчасної реакції на зміни факторів. Якість первинних даних, що беруться для
розрахунку показників ефективності має відповідати принципам коректності,
через те, що вони відображають стан системи господарювання та виробничі
процеси, що відбуваються на підприємстві.
Отже, механізм оцінювання ефективності виробничої діяльності доречно
розглядати на основі факторів впливу. Так можна зробити раціональну, дієву
оцінку ефективності виробничої діяльності підприємства.
Для ПрАТ «ЗЕРЗ» використання методики аналізу на основі визначення
впливу часткових показників сприятиме підвищенню ефективності діяльності
підприємства. Економічна оцінка виробництва багато в чому залежить від
необхідності розрахунку ефективності виробника, оскільки досягається процес
гармонізації

інтересів

сфери

споживання

і

виробництва,

підвищується

ефективність відтворювального процесу для суспільства загалом та розвитку
окремого підприємства.
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Крім того, необхідно звернути увагу на одну з особливостей впливу
зовнішнього середовища, а саме - економічні реформи в Україні, які призвели
українське суспільство на поле невизначеності. Тому необхідно враховувати
взаємовплив суб'єктів і об'єктів управління при функціонуванні виробничої
інфраструктури підприємства, основні етапи побудови механізму ефективного
використання

потенціалу

підприємства,

методи

системного

аналізу,

що

пропонують вирішення задачі щодо ефективності використання потенціалу
підприємства на прикладі промислового підприємства Запорізького регіону.
Визначено, що в результаті дії неоднозначності факторів зовнішнього
середовища у період трансформації економіки України відбувається суттєве
зміщення акцентів на рівень промислових підприємств. Тому посилюється
залежність ефективності їх функціонування від впливу змін зовнішніх умов як
результат існування зв'язків підприємства із зовнішнім середовищем, які в таких
умовах стають ще більш складними і різноманітними через взаємозумовленість,
постійне удосконалення та залежність від специфіки самого підприємства,
виробничого процесу і продукції, що випускається.
Для створення ефективних економічних механізмів підприємств, що здатні
відповідати таким умовам необхідно формувати структуру оптимальних зв'язків
із зовнішнім середовищем для підприємства, що забезпечить якісні вхідні дані.
Варто зазначити, що вхідні пов'язані з надходженням інформації з ринку - про
ємність ринку, потреби споживачів, конкурентів, можливість виникнення
кризових ситуацій, їхніх причин, можливостей запобігання, особливостей
управління кризами, а також із забезпеченням виробництва матеріальними,
трудовими і фінансовими ресурсами. Вихідні зв'язки визначаються обсягами
виробництва та механізмами реалізації готової продукції.
Отже, підприємство взаємодіє із зовнішнім середовищем на двох рівнях:
інформаційному і речовинному, що вимагає створення ефективних організаційних
форм і методів забезпечення розвитку та адаптації промислових підприємств до
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зовнішнього середовища. За причини доволі солідного віку підприємства
ПрАТ «ЗЕРЗ» доцільно розглянути організаційно-економічні механізми через
реструктуризацію. Цей спосіб внутрішньої перебудови підприємства передбачає
інноваційні підходи до систем управління організаційної, технологічної, кадрової
складової,

що

може

забезпечити

ефективність

економічного

механізму

підприємства.
Необхідним етапом реструктуризації є встановлення місії, яка полягає у
визначенні свого, власного, притаманного тільки конкретному підприємству
шляху досягнення конкурентоспроможності. На основі визначених місією цілей та
аналізу інформації вибирається відповідна модель реструктуризації (технологічна
або організаційна) і окреслюються заходи щодо її реалізації. Модель технологічної
реструктуризації є пріоритетною для ПрАТ «ЗЕРЗ», як для підприємства із
«рухомими» технологіями, що базуються на багатофункціональних активах, та
«ринковими»

(передбачається

подальше

вдосконалення

технологій),

та

«випереджаючими» технологіями, які здатні впроваджувати стрибкоподібні зміни
у виробничих процесах.
Критеріями оцінок ефективності, як було показано, виступають безліч
індикаторів, вибір яких залежить від конкретної зацікавленості сторони, що має
певний інтерес до прибутковості, інноваційності, соціальності, екологічності,
своєчасності, конкурентоспроможності та інше. Стосовно вимог до побудови
показників та організації оцінки ефективності, то вони мають полягати у простоті,
конкретності, наочності, гнучкості, направленості, мотиваційності.
Відзначено,

що

головним

для

прийняття

управлінських

дій

із

реструктуризації є оцінка її ефективності. Ефективність реструктуризації
підприємства розглянуто як відношення встановлених цілей до потреб або
результату діяльності відносно намічених цілей, результату діяльності до затрат
(ресурсів), необхідних для його досягнення [62].
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Серед змін, які забезпечують ефективність економічних процесів на
підприємстві

можна

розглядати

перебудову

в

структурі

організаційно-

економічного механізму управління розвитком промислового підприємства.
Структурні елементи організаційної структури концентрують ресурси відповідно
до поставленої мети, та на відміну від інших типів систем, кожний елемент її є
активним, тобто приймає рішення щодо організації дій для розвитку. Необхідність
створення і ефективність таких об'єднань має враховувати вплив складової
надсистеми - зовнішнього середовища на розвиток підприємства.

3.3. Методичний підхід до моніторингу ефективності діяльності
підприємств машинобудування
Сучасний стан економіки країни, який характеризується нестабільністю, в
останні роки, має негативний вплив на функціонування вітчизняних підприємств
машинобудування.

Своєчасна,

коректна,

достовірна

діагностика

стану

підприємств, моніторинг ефективності їх діяльності має стати запорукою стійкості
фінансового стану у цих непростих політико-економічних, фінансових, соціальних
умовах сьогодення української економіки [63].
Нестабільне функціонування економіки підприємства призводить до
негативних коливань, що є наслідками залежності підприємства від коливань
ринкової кон’юнктури, низького рівня адаптації до змін зовнішнього середовища,
невдосконаленої системи управління підприємством, економічного механізму
підприємства.
Найбільш

негативним

результатом

неефективності

функціонування

підприємства та його взаємодії з зовнішнім середовищем є банкрутство. Настання
банкрутства виступає кризовим станом підприємства, коли його ресурси не
дозволяють здійснювати поточну виробничу діяльність у повній мірі своїх
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можливостей, та так, як того потребує ринок. Поняття банкрутства характеризує
неспроможність підприємства виконувати внутрішні та зовнішні зобов’язання,
забезпечити

обов’язкові

платежі

в

бюджетні

та

позабюджетні

фонди,

задовольнити вимоги кредиторів. Згідно із додатком до наказу «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», банкрутство – це
визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою
платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити
встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не
інакше як через застосування ліквідаційної процедури [130].
Сучасні

методи

моніторингу

ефективності

економічного

механізму

підприємства мають бути простими у використанні, відповідати змінам, що
трапляються у внутрішньому та зовнішньому економічному просторі, надавати
достовірну оперативну інформацію для прийняття необхідних управлінських
рішень. Алгоритм функціонування процесу моніторингу розглянутий на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Процес моніторингу ефективності діяльності підприємств
машинобудування
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [230]

Для вирішення проблем моніторингу економічного стану підприємства
використовуються економіко-математичні моделі взаємозв’язку факторів, що
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відображають

рівень

ефективності

виробничо-господарської

діяльності

підприємства. Математичне модулювання дає можливість своєчасного та
коректного управління з урахуванням існуючих факторів впливу. Дослідження
процесів математичного моделювання дозволяє отримати реальний показник рівня
ефективності

економічної

діяльності,

що

є основною

ціллю

процедури

моніторингу. Тип математичної моделі залежить від цієї цілі та системи, у рамках
якої проводиться моніторинг. У загальному вигляді математична модель оцінки
ефективності економічного механізму містить опис множини можливих положень
та правил, за якими припустимий перехід із одного положення в інше.
Для комплексної оцінки економічної діяльності підприємств в умовах
ризику, встановимо джерела ризиків. Доцільно класифікувати всі можливі
негативні результати на значні (визначальні) та побічні.
Оцінимо ступінь впливу ризику на основі показників роботи підприємств.
Це дозволить зробити висновок про доцільність прийняття рішення і здійснення
даного виду діяльності.
Визначення абсолютного значення ризику R можна представити під прямим
впливом значення ступеня ризику та значення параметру ефективного вирішення
процесу (результату). Визначення робиться за формулою:
Ri=Ei*r,

(3.22)

де Ri – абсолютне значення ризику за i- м параметром;
Ei – ефективний результат i-го параметра;
r – розрахункове значення ступеню ризику.
Цей простий метод дозволяє під значенням параметра Еi використовувати
цілий ряд показників, за якими підприємство ризикує отримати збитки.
Неризикова частина абсолютного рівня втрат має обернене відношення до
ступеня ризику, що визначається за формулою:
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Li=Еi*(1-r),

(3.23)

де Li – величина частини, що не піддається ризику i-го параметра;
Ei – ефективний результат i-го параметра;
r – розрахункове значення ступеня ризику.
Але в економічній діяльності підприємства іноді абсолютного значення
ризику буває недостатньо для визначення ризику в порівнянні з певними
показниками, вираженими у відмінних одиницях виміру, і через цей факт виникає
необхідність у відносному показнику оцінки ризику.
Розрахунок відносного показника оцінки ризику може бути зроблений за
формулою:
Ri=Li/Еi,

(3.24)

де Ri – відносне значення ризику за i- м параметром;
Li – величина частини , що не піддається ризику i-го параметра;
Ei – ефективний результат i-го параметра.
Якщо

значення

абсолютного

ризику

завелике,

підприємство

може

усвідомлено його прийняти, чи відмовитись від впровадження даної діяльності чи
процесу, або внести зміни у планування свого стратегічного розвитку із
урахуванням впливу цього ризику. Зрозуміло, що існує ризик, який не можливо
усунути чи якому не можна запобігти жодними методами, це систематичний
ризик, присутній залежно від зовнішніх та внутрішніх факторів конкретного
підприємства.
Для

моніторингу,

ризикованих

областей

діагностики,
функціонування

визначення
підприємств

слабких

місць,

доцільно

більш

застосувати

методичний підхід до діагностики ефективності економічного механізму
підприємств, що дозволяє виміряти ризикоутворюючі чинники.
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Для оцінки ефективності діяльності підприємств розглянемо низку
показників рентабельності, яка представляє сукупність різних рівнів ефективності,
що притаманні підприємствам машинобудування.
Рівень рентабельності підприємств машинобудування буде задовільний в
тому разі, коли рівень прибутковості буде зафіксований за інтервал часу (рік).
Мета формування вибірки полягає в досягненні оптимального рівня
прибутковості.
Нехай вибірка формується з N видів підприємств із показниками
ефективності x1, x2, … xn. Для підприємств машинобудування, результати
економічної діяльності яких розглядаються, розрахуємо привабливий рівень
прибутковості M(x), що залежить від певного набору показників ефективності:
M(x)= 1/nΣni=0,

(3.25)

де M(x) – привабливий рівень прибутковості;
n – кількість інтервалів часу в обсязі вибірки.
Для визначення дисперсії прибутковості введемо її варіацією var(xi), що
також має залежність від показників ефективності xi. Знайдемо її за стандартною
формулою [185]:
σ2i=var(xi)=1/nΣni=1(xi-¯x) ,

(3.26)

де var(xi) – дисперсія прибутковості,
xi – стандартне відхилення ставок прибутковості, яке представляє собою
квадратний корінь дисперсії;
n – кількість інтервалів часу в обсязі вибірки.
Дисперсія

вказує

міру

невизначеності

в

очікуваннях

та

визначає

прибутковість, що очікується за середнім значенням усіх показників.
Стандартне відхилення спирається на поняття коваріації cov(ху), як
статистичної міри взаємодії двох рівнів прибутковості. Коваріація між двома
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рівнями прибутковості х і у розраховується за стандартною формулою cov(xy)
[185]:
cov(xy)= Vxy=1/nΣni=1(xi-¯x)(yi-y¯)= 1/n ( Σni=1 xi yi - n¯x¯y),

(3.27)

де cov(xy) – коваріація між двома рівнями прибутковості х і у;
х і у – рівні прибутковості різних підприємств;
n – кількість інтервалів часу в обсязі вибірки.
Серед умов функціонування вказаної формули необхідно відзначити, що
якщо cov(ху) >0, то рівні прибутковості х і у будуть змінюватись у одному
напрямку, тобто, підвищення одного рівня прибутковості окремого підприємства
очікувано спричинить підвищення прибутковості іншого підприємства. Та
навпаки, якщо cov(ху) <0, то прибутковості х і у будуть компенсувати одна одну,
так покращення однієї прибутковості буде супроводжуватись погіршенням
прибутковості іншого підприємства. Значення коваріації, що прагне до нуля,
показує

слабкий

чи

відсутній

зв’язок

між

показниками

прибутковості

підприємств.
Введемо показник коваріації доходів (V) за всіма можливими парами
активів, що можна відобразити у коваріаційній матриці:
V=||Vv|| i=1, N; j=1, N,

(3.28)

де V – показник коваріації доходів;
N – кількість видів підприємств із показниками ефективності і, j.
Введення коефіцієнту кореляції дозволить нормувати коваріацію для
полегшення порівняння її при виникненні випадкових змінних. Коефіцієнт
кореляції ρxy двох підприємств х і у розраховується за стандартною формулою
кореляції [185]:
ρxy= Vxy/σxσy,
де ρxy – коефіцієнт кореляції двох підприємств х і у;

(3.29)
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V – показник коваріації доходів;
σxσy – випадкові величини змінних.
Коефіцієнт кореляції, його значення знаходиться у інтервалі від -1 до +1.
Варто зазначити збіг знаків коефіцієнта кореляції та коваріації, це означає
однонаправлений зв’язок цих двох параметрів за умови позитивного знаку та
протилежність у напрямах зміни при умові негативного знаку. Значення кореляції,
що прагне до нуля, показує слабкий чи відсутній зв’язок між показниками.
Введемо коефіцієнт варіації W, що нормує міру відносного інтервалу зміни
випадкової величини. Він демонструє частку середнього значення цієї величини,
установлює її середній інтервал зміни. Коефіцієнт варіації W буде використано
для порівняння ступеня прибутковості з відмінними показниками середньої
прибутковості підприємств та відмінними відхиленням прибутковості. Запишемо
його у вигляді формули:
W= σx/ ¯x *100%,

(3.30)

де W – Коефіцієнт варіації;
σx – випадкової величини показника ефективності.
Умовою функціонування вказаної формули є той факт що, якщо величина
коефіцієнту варіації W<=10%, то варіація слабка; якщо

10% <=W<=25%, то

варіація помірна; якщо W>25%, то варіація висока.
Нарешті можна вводити коефіцієнт ризику (Kz), що планується для певного
показника ефективності на рівні z. Коефіцієнт ризику визначається через
відношення середніх збитків до середніх прибутків, що представлено у такій
формулі:
,
де Kz – коефіцієнт ризику підприємства;

(3.31)
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z – рівень ризику, що планується;
n – кількість інтервалів часу в обсязі вибірки.
Значення коефіцієнта невизначеності планування залежить від інтервалу 0<=
Kz<ɷ. Залежно від величини Kz можна класифікувати поведінку показника
стосовно невизначеності як: Kz <= 0,2

– песимістичну; 0,2 < Kz <= 0,4 –

обережну; 0,4 < Kz <= 0,6 – середньо ризиковану; 0,6 < Kz <= 0,8 – ризиковану;
0,8 < Kz <= 1 – високого ступеню ризику; Kz > 1 – азартну.
Систематичний ризик, від якого не можна позбавитись, буде оцінено
коефіцієнтом

, також він може використовуватись при аналізі інвестиційної

діяльності. Цей коефіцієнт визначає ступінь коливань у результатах діяльності
підприємства у порівнянні до результатів діяльності середніх по галузі. Назвемо
його коефіцієнтом чутливості і визначимо за формулою:
,
де

(3.32)

– коефіцієнт систематичного ризику;

σx – випадкова величина, що характеризує всю галузь;
– випадкова величина, що характеризує i-е підприємство.
Умовою функціонування вказаної формули є той факт що, якщо β> 0 , то
прибутковість відповідних підприємств буде аналогічна динаміці галузевої
прибутковості. При β < 0 ефективність буде знижуватися при підвищенні
ефективності галузі.
β характеризується за шкалою, що визначає такі умови: при величині β
рівної 0 – ризик відсутній; від 0 до 1 – ризик нижчий за середньо галузевий; при
величині β рівної 1 – ризик на рівні середнього за галуззю; за умов величині β від
1 до 2 – ризик вищий за середньо галузевий. Підвищення показника β сприяє
підвищенню ризику галузі. Коефіцієнт систематичного ризику відображає
ефективність інвестицій у порівнянні до ефективності галузі.
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Беручи

за

показники

ефективності

дані

оцінки

підприємств

за

рентабельністю реалізації продукції підприємств машинобудування та галузі
машинобудування, розроблено табл. 3.12, дані якої будуть використані з метою
визначення систематичного ризику для підприємств машинобудування.
Таблиця 3.12
Ефективність за рентабельністю реалізації продукції підприємств та галузі
Підприємства
ПрАТ «ЗТР»
АТ «Мотор Січ»
ПАТ «Завод «Перетворювач»
Середньогалузева

2015
24,89
25,52
0,69
1,8

2016
11,96
33,96
-6,37
-13,3

2017
1,11
42,81
3,78
-8,0

Примітка: розроблено автором на підставі джерел [53; 54; 57]

2018
35,52
32,92
4,78
-0,4

2019
22,63
36,88
330,7
3,0

Оцінимо ризик за дисперсією, за коефіцієнтом варіації, за систематичним
ризиком. Знайдемо коефіцієнт ризику для підприємств галузі.
Для початку, за формулою (3.25) знайдемо середнє значення рентабельності
реалізації

продукції

підприємств

усіх

підприємств

та

галузі.

x¯1=

1/5*(24,89875+11,9624+1,111762+35,52038+22,63053) = 19,22, аналогічну техніку
розрахунки застосуємо для значень двох інших підприємств та галузі, отримавши
такі значення показника рентабельності: x¯2= 34,4191999; x¯3= 66,72411812; xг= 3,36713.
Знайдемо коефіцієнти коваріації за формулою (3.28): V11= σ12=1/5((24,919,22)2+(11,9-19,22)2+(1,11-19,22)2+(35,52-19,22)2+(22,63-19,22)2)

=

6584,23;

V12=σ22=1/5/((24,9*25,52+33,96*11,96+42,81*1,11+32,91*35,52+36,88*22,63)5*(19,22*34,41))= - 43,08. Аналогічно V13=4856,56;
V33=17593,26; V1г=51,16;
Стандартні

V2г= -13,96;

відхилення

для

V22=31,63; V23=-158,27;

V3г=-408,29; Vгг=39,21.
кожного

із

підприємств

дорівнюють:

σ1=√6584,23= 81,14; σ2=√31,63 = 5,62; σ3=√17593=132,64; σг=√39,21=6,3.
Визначимо коефіцієнти кореляції за формулою (3.29): ρ11= ρ22= ρ33= ρ44=1
ρ12= ρ21= -0,09; ρ13= ρ31= 0,45; ρ23= ρ32= -3735; ρ1р= ρр1= 3,95; ρ2р= ρр2= -15,55;
ρ3р= ρр3= -19,27.
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Знайдемо коефіцієнти варіації кожного підприємства за формулою (3.30):
W1= 422; W2= 16; W3= - 202.
Визначимо систематичний ризик кожного підприємства за формулою (3.32):
β1=1,3; β2= - 0,37; β3= - 10,42.
У ході розрахунків було виявлено, що систематичний ризик для
ПрАТ «ЗТР» β1=1,3 є вищим за середньогалузевий, отже доцільно провести
подальше дослідження ризикованості цього підприємства. Знайдемо коефіцієнт
ризику К11 для підприємства ПрАТ «ЗТР» за формулою (3.31): К11=(1/5*((24,935)+(11,96-35)+(1,11-35)+(35,52-35)+(22,63-35)))/(-1/2*-78,88)= 15,776 / 39,44 = 0,4.
Отже, за дисперсією найбільш ризикованим є перше підприємство, що
розглядалось, ризик й невизначеність рівня прибутковості цього підприємства
(ПрАТ «ЗТР») є вищим за середньогалузевий.
За коефіцієнтом варіації найбільш ризикованим є також ПрАТ «ЗТР» із
високим рівнем варіації, друге підприємство АТ «Мотор Січ» має помірну ступінь
варіації прибутковості, а найменш слабку варіацію має підприємство ПАТ «Завод
«Перетворювач».
Значення коефіцієнта невизначеності планування для ПрАТ «ЗТР» було
обчислено із припущенням рівня прибутковості від операційної діяльності на рівні
35%. Залежно від величини Kz можна класифікувати поведінку показника
стосовно невизначеності як обережну.
Отже, підприємство ПрАТ «ЗТР» має проблеми, які було діагностовано, за
рівнем ефективності функціонування економічного механізму, тож доцільно
перевірити ще й імовірність банкрутства цього підприємства за фінансовими
результатами попередніх років.
Немало вітчизняних та зарубіжних учених працювали над проблемою
прогнозування

банкрутства

підприємств.

Кожна

з

розроблених

моделей

прогнозування банкрутства має свої плюси та недоліки [203]. Пропонуємо до
розгляду деякі, найбільш відомі формули й виконати їх апробацію на прикладі
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запорізького машинобудівного підприємства ПрАТ «ЗТР» для визначення ступеня
ймовірності банкрутства для нього.
Спираючись на ціле коло моделей визначення ймовірності банкрутства, його
прогнозування,

розроблені

зарубіжними

та

вітчизняними

науковцями

–

економістами можливо проаналізувати ступінь імовірності банкрутства для
підприємств. Кожна з моделей спирається на певні показники діяльності
підприємства

та

його

ефективності;

різноманітність

цих

показників,

співвідношення, пропорції сприяють визначенню економічного потенціалу
підприємства та результатів його функціонування й діяльності за впливом
багатьох факторів.
Розглянемо декілька підходів до визначення проблеми ймовірності та
прогнозування банкрутства за загальноприйнятими моделями, що пройшли
випробування на практиці протягом не одного десятиліття [172]. Серед моделей,
що були обрані, присутні відомі на весь економічний світ багатофакторні моделі
Альтмана, Ліса, Тішоу та Таффлера, показник Бівера та багатофакторна модель
вітчизняного економіста Терещенка.
Z – модель (індекс) Альтмана була розроблена Едвардом Альтманом ще у
1968 році, який зробив аналіз більш ніж шести десятків збанкрутілих підприємств,
визначивши основні фактори, за якими й проводиться діагностика ймовірності
банкрутства підприємств.
Багатофакторна модель (у неї входять від двох до семи показників, за якими
визначається ступінь ймовірності банкрутства) Альтмана не втрачає своєї
значущості й на сучасному етапі розвитку економічної науки через високий (86 –
95%)

рівень

правильності

передбачення

та

прогнозування

ймовірності

банкрутства підприємств.
Серед переваг вказаної моделі варто зазначити такі, як: доступність даних
факторів, що присутні у формах фінансової звітності; можливість не тільки
прогнозування банкрутства, але й визначення ймовірності банкрутства, ступеня
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ризику, за якого функціонує підприємство; простота розрахунків Z – показника за
багатьма факторами; відносно невелика кількість показників, що забезпечують
якість та точність результату; наявність логічної послідовності дослідження.
Для нашого випадку ми обрали п’ять факторів, які описують різні сторони
фінансового стану підприємства, за якими буде проведено розрахунки та оцінено
ймовірність банкрутства, охарактеризовано економічний потенціал та результати
ступеня ефективності діяльності підприємства. Розрахунки за цією моделлю для
ПрАТ «ЗТР» показані у табл. 3.13.
Здобуті в процесі розрахунків значення Z - показника можна проаналізувати
за такою шкалою: якщо Z < 1,8, це свідчить про дуже високий рівень ймовірності
банкрутства; якщо Z - показник знаходиться за своїм значенням між 1,8 та 2,7, це
свідчить про середній рівень небезпеки наступлення банкрутства; якщо Z показник знаходиться за своїм значенням між 2,7 та 3, то це своєю чергою
свідчить про низьку ймовірність банкрутства для підприємства.
Таблиця 3.13
Методика розрахунку показників моделі Альтмана для ПрАТ «ЗТР»
Показники
Власні оборотні кошти
Власний капітал
Нерозподілений прибуток
Валюта балансу
Чистий прибуток
Ринкова вартість власного капіталу
Залучений капітал
Поточні зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
Виручка від реалізації
К1
К2
К3
К4
К5
Z=1.2*k1+1.4*k2+3.3*k3+0.6*k4+
+0.999*k5

2014
1441946
368922
41330
3563315
329180
368922
3194393
3089428
104965
2717510
-0.4623
0.01159
0.09238
0.115490
0.762635
0.597445

2015
1242882
1700450
22031110
3622264
-2282248
1700450
5322714
5178241
144473
1365102
-1.08643
6.08213
-0.63006
0.319470
0.376864
-5.70023

2016
1378857
-4374053
-4836266
3718436
-2668586
-4374053
8092489
7945190
147299
1095288
-1.7658
-1.3006
-0.71766
-0.5405
0.29455
-6.3382

2017
1841048
-5315066
-5742787
4077255
-931245
-5315066
9392321
9247317
145004
2352247
-1.81648
-1.4084
-0.2284
-0.5658
0.576919
-4.66859

2018
1210775
-5605161
-6295838
4639332
-469727
-5605161
10244493
6386038
3858455
2311462
-0.8999
-1.3570
-0.10125
-0.5471
0.49823
-3.1445

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]

За результатами розрахунків ймовірності банкрутства для ПрАТ «ЗТР» було
виявлено, що підприємство має гостру загрозу банкрутства протягом усього
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розглянутого періоду, що є відгуком щорічних збитків, які несе компанія. Без
прийняття швидких, необхідних антикризових заходів підприємство чекає
неминуче банкрутство.
Так само для діагностування ризику настання банкрутства підприємств
активно використовується модель Таффлера і Тішоу. Ця модель стала
продовженням підходу Альтмана, коли у 1977 р. британські вчені Таффлер Р. і
Тішоу Г.

випробували практично модель Альтмана на основі даних 80

британських компаній. На базі аналізу даних було розроблено чотирифакторну
прогнозну модель із відмінним набором факторів. Модель варто випробувати за
умов врахування більш сучасних умов фінансово-економічних відносин.
Розрахунки за моделлю Таффлера Р. та Тішоу Г. для прогнозування ймовірності
банкрутства представлені у табл. 3.14.
Таблиця 3.14
Модель розрахунку ризику банкрутства за рівнянням Таффлера Р. та Тішоу Г.
для ПрАТ «ЗТР»
Показники
Прибуток до оподаткування
Поточні зобов’язання
Поточні активи
Загальна вартість активів
Виручка від реалізації
X1
X2
X3
X4
Z=0.53X1+0.13*X2+0.18*X3+0.16*X4

2015
402282
3089428
1441946
3563315
2717510
0.13021
0.4667
0.86701
0.76264
0.40777

2016
-2289065
5178241
1242882
3622264
1365102
-0.44206
0.240020
1.429559
0.376864
-0.114533

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]

2017
-2671933
7945190
1378857
3718436
1095288
-0.33629
0.173546
2.136702
0.294556
-0.27606

2018
-945184
9247317
1841048
4077255
2352247
-0.10221
0.19909
2.268025
0.57692
-0.47226

2019
-479790
6386038
2210775
4639332
2311462
-0.07513
0.346188
1.376499
0.498232
-0.33267

За моделлю Таффлера і Тішоу стабільні довгострокові перспективи
підприємства гарантовані за значенням показника Z більшого за 0,3; якщо ж
значення Z менше за 0,2, то ймовірність банкрутства – дуже висока.
Для підприємства, моніторинг ефективності діяльності якого проводиться,
негативні значення показника ризику банкрутства, починаючи із 2015 року
показує, що ймовірність банкрутства для цього підприємства є дуже високою.
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Модель Таффлера та Тішоу відрізняється тим, що відношення прибутку
перед сплатою податку до суми поточних зобов’язань має домінуючу роль, але
прогностична здатність моделі, дещо нижча, порівняно із Z-рахунком Альтмана.
Модель Ліса Р. – ще одна модель зарубіжних економістів для оцінки
ймовірності банкрутства. Особливістю цієї моделі є дещо завищений результат на
який впливає прибуток від реалізації, без урахування фінансової діяльності та
податкового режиму. В основу моделі покладено визначення ефективності
використання активів підприємства, які забезпечують можливість погашення
заборгованості та покриття зобов’язань. Формула моделі Ліса представлена у
такому вигляді:
Z=0,063×Х1+0,092×Х2+0,057×Х3+0,001×Х4,

(3.33)

де Х1 – оборотний капітал/загальна вартість активів;
Х2 – операційний прибуток/загальна вартість активів;
Х3 – нерозподілений прибуток/ загальна вартість активів;
Х4 – власний капітал/позичений капітал [125, с.20-28].
Розрахунки ймовірності банкрутства за моделлю Ліса, коли значна роль
відведена можливості погашення заборгованості та покриття зобов’язань,
представлені в табл. 3.15.
Таблиця 3.15
Розрахунок ризику банкрутства для ПрАТ «ЗТР»
Показники
Оборотний капітал
Сума активів
Операційний прибуток
Нерозподілений прибуток
Позичений капітал
Власний капітал
X1
X2
X3
X4
Z за формулою (3.35)

2014
1441946
3563315
676626
41330
3194393
368922
0,40
0,19
0,01
0,12
0,04

2015
1242882
3622264
163299
22031110
5322714
1700450
0,34
0,05
6,08
0,32
-0,04

2016
1378857
3718436
12177
-4836266
8092489
-4374053
0,37
0,003
-1,30
-0,54
-0,05

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]

2017
1841048
4077255
835527
-5742787
9392321
-5315066
0,45
0.20
-1,41
-0,57
-0,03

2018
2210775
4639332
523096
-6295838
10244493
-5605161
0,48
0,11
-1,36
-0,55
-0,04
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Результати розрахунків показують, що навіть при критичному значенні
коефіцієнта Z нижче 0,037, підприємство з негативними значеннями з 2015 року
перебуває в стані високого рівня загрози неплатоспроможності та високого рівня
загрози його безпеки фінансової автономності.
Уїльям Бівер запропонував ще одну систему оцінки фінансового стану
підприємства, в якій досліджуються тренди показників. Розрахунки ймовірності
банкрутства за методикою, що була розроблена Бівером представлені у табл. 3.16.
Таблиця 3.16
Методика розрахунку показників Бівера для ПрАТ «ЗТР»
Показники

Прибуток
Амортизація
Поточні зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
Коефіцієнт Бівера

2014
329180
7953
3089428
104965
0.10553

2015
-2282248
8972
5178241
144473
-0.42709

2016
-2668586
9952
7945190
147299
-0.32853

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]

2017
-931245
10583
9247317
145004
-0.09802

2018
-469727
11227
6386038
3858455
-0.044756

Для розуміння та аналізу загрози банкрутства для підприємства, корисно
мати в розпорядженні критичні значення цього показника, що приведені у
табл. 3.17.
Таблиця 3.17
Нормативні значення ризику банкрутства за показником Бівера
Показник
Коефіцієнт
Бівера

Розрахунок
(прибуток+амортизація)
/ зобов'язання

Стійкість
0,4-0,45

5 років ризику
0,17

1 рік ризику
-0,15

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [172]

Результати розрахунку коефіцієнта Бівера для ПрАТ «ЗТР» за роками
відображають ймовірність банкрутства починаючи з 2014 року, коли негативне
значення

показника

продовжувало

бути

нижче

нуля

упродовж

всього

розглянутого періоду.
Отже, ризик банкрутства для ПрАТ «ЗТР» за останні роки можна
охарактеризувати як високий.
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Проблема моніторингу ефективності діяльності підприємств, прогнозування
ймовірності

банкрутства,

як

критичного

стану

економічного

механізму

підприємства була завжди актуальна. Не складають виключення й вітчизняні
економісти–науковці, які присвятили цьому питанню свої розробки.
Серед вітчизняних розробок зупинимось на розгляді моделі Терещенка
[154]. За методологією підходу Терещенка О. до оцінювання українських
підприємств була розроблена модель оцінки фінансового стану підприємства на
основі даних українських суб’єктів господарювання. Особливістю цього підходу є
зменшення помилкового віднесення фінансово нестійких підприємств до групи
спроможних фінансово [154].
Дискримінантна функція зі змінними за Терещенком О.О. є доволі зручною
в застосуванні для вітчизняних підприємств та розроблена на використанні
вітчизняних статистичних даних, за нею:
Z = 1,5A+0,08B+10C+5D+0,3E+0,1F,

(3.34)

де А – фінансовий рух/поточні зобов’язання;
В – підсумок балансу/ поточні зобов’язання;
C – прибуток/підсумок балансу;
D – прибуток/виручка від реалізації;
Е – запаси у виробництві/виручка від реалізації;
F – виручка від реалізації продукції /підсумок балансу.
Цей підхід із поглибленою класифікацією стійкості фінансового стану
підприємства став одним із найоптимальніших форм контролю та діагностики
фінансового добробуту для українських підприємств. Застосувавши його на
практиці, було розглянуто фінансово-економічний стан ПрАТ «ЗТР». Перш за все
були розраховані співвідношення необхідні для моделі Терещенка. Результати
розрахунків для підприємств машинобудування наведені у додатку К, табл. К.1–
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К.4. Отримані результати розрахунків факторів для формули ймовірності
банкрутства за Терещенком для ПрАТ «ЗТР» наведено в табл. 3.18.
Таблиця 3.18
Розрахунки факторів для формули ймовірності банкрутства за Терещенком для
ПрАТ «ЗТР»
Показники
cash-flow/поточні зобов’язання=A
валюта балансу/ поточні зобов’яз.=B
чистий прибуток /валюта балансу=C
чистий прибуток /виручка від реалізації=D
виробничі запаси / виручка від реалізації=E
виручка реалізації прод, тов, п./валюта балансу=F
Z за формулою 3.36

2014
0.015
1.153
0.092
0.13
0.02
0.72
1.76

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]

2015
0.0007
0.699
-0.63
-2.14
0.05
0.29
-16.89

2016
0.001
0.47
-0.71
-4.21
0.08
0.17
28.14

2017
0.04
0.44
-0.23
-0.63
0.16
0.36
-5.27

2018
0.03
0.73
-0.10
-0.29
0.21
0.34
-2.30

Для оцінки вірогідності банкрутства підприємства, модель Терещенка
спирається на судження, що якщо значення Z менше за 0, підприємство можна
вважати банкрутом; якщо значення Z менше за 1, але більше 0, підприємству
загрожує банкрутство; якщо значення Z менше за 2, але більше 1, то фінансова
стійкість підприємства порушена, але за умов застосування антикризового
управління банкрутства можна запобігти; якщо значення Z більше 2, підприємство
можна вважати фінансово стійким, без загрози банкрутства. Отже, оптимальним
значенням фактору є значення вище за 2.
Протягом усього аналізованого періоду подібних значень не було досягнуто.
Напевне у 2014 р. підприємство вже мало проблеми із веденням своєї
господарської діяльності, бо результат між одиницею та двійкою каже про це. У
цей період підприємство мало би залучити певні антикризові заходи, аби
попередити погіршення ситуації та унеможливити банкрутство. Ймовірно, ці
заходи не були застосовані, адже у 2015 р. ситуація значно погіршується,
підприємство є неплатоспроможним; значення фактору ймовірності банкрутства
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значно менше за нуль. У наступні два роки показники збільшуються, але за
вирішальну позначку нуля їм вийти не вдається.
Отже, для більш детального розгляду проблем, що виникли на підприємстві,
розглянемо коефіцієнти його фінансової незалежності та коефіцієнти його
фінансової стійкості.
Аналіз фінансової стабільності за коефіцієнтом фінансової стійкості показує
можливість підприємства покривати свої зобов'язання в перспективі, зауважимо,
що чим вище значення коефіцієнту фінансової стійкості, тим нижчий рівень
фінансових ризиків. Але низьке значення показника не завжди говорить про
високий ризик банкрутства для підприємства. Одержані значення цього показника
наведені у табл. 3.19.
Таблиця 3.19
Показники коефіцієнтів фінансової стійкості для ПрАТ «ЗТР»
Показники
Коеф. моб. іммоб. засоб
Коеф. моб-ті обор. коштів
Коеф. майна вироб. призн.
Коеф.матер.обор. коштів
Коеф. прогнозу банкрутства
Коеф. фінансової стійкості
Коефіцієнт левереджа
Коефіцієнт автономії

2014
0,404
0,055
0,378
0,222
-1,33
0,115
0,89
0,27

2015
0,343
0,077
0,400
0,281
-2,52
-0,31
1,46
- 0,47

2016
0,370
0,074
0,381
0,256
-3,90
-0,54
2,17
-1,18

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]

2017
0,451
0,279
0,555
0,219
-0,002
-4,96
2,26
-1,303

2018
0,476
0,326
0,604
0,268
-2,28
-0,54
2,20
-1,208

2019
0,28
0,38
0,28
0,35
-1,8
-0,66
2,71
-1,79

За нормативним значенням показника коефіцієнту фінансової стійкості, що
знаходиться в межах 0,67-1,5, наявне значення нижче 0,67 свідчить про високий
рівень фінансових ризиків, саме таке значення спостерігалось за весь розглянутий
період. Зниження обсягу продажів призвело до негативного знаку суми чистого
грошового потоку. В таких умовах, низьке значення показника фінансової
стабільності констатує можливість швидкого банкрутства. В той самий час,
низька, а з 2015 р. негативна, частка власного капіталу не дали змогу
продовжувати роботу. З огляду на це, низьке значення показника сигналізує про
швидке банкрутство та вказує на наявність фінансових ризиків.
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Підприємство не мало позитивних значень показника фінансової стійкості
починаючи з 2015 р. Навіть, у 2014 р. показник фінансової стійкості був
позитивним, але нижчий за нормативне, а після 2014 р. значення показника було
стабільно негативне.
Для збільшення значення показника необхідно ще на початку розглянутого
періоду реінвестувати прибуток у діяльність підприємства та залучити додаткові
кошти власників або інвесторів. При залученні кредитного капіталу виникає
можливість

активізувати

операційну,

інвестиційну,

фінансову

діяльність;

додаткових

фінансових

збільшити обсяг виробництва.
Доцільно

аналізувати

можливість

залучення

ресурсів позикових коштів базуючись на застосуванні ефекту фінансового
левериджа. Леверидж має значення при використанні фінансових інструментів або
позикового капіталу з метою підвищення потенційної рентабельності інвестицій.
Леверидж розглядався як використання фінансових інструментів із метою
підвищення потенційної рентабельності інвестицій. Цей коефіцієнт вказує на
підвищення прибутковості власного капіталу при використанні залучених із зовні
коштів та кредитуванні.
Розрахувавши коефіцієнт фінансового левериджа для ПрАТ «ЗТР» за
останні роки, ми отримали дані, що наведені у табл. 3.19. Для розглянутого
підприємства сума позикового капіталу є значно вищою власного, рівень
левериджа високий. Таке явище свідчить про високий рівень фінансових ризиків.
Залучення позикового капіталу дозволяє забезпечити ріст компанії, але, коли
значення власного капіталу мають негативні величини, підприємство не в змозі
стабільно працювати в умовах використання позикових коштів.
Розрахунок показника концентрації позикового капіталу (левериджа)
проводиться шляхом ділення поточних і довгострокових зобов'язань компанії на
суму активів. Цей індикатор демонструє, яка частина активів підприємства
фінансується за рахунок зобов'язань.

Нормою цього показника вважається
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значення в межах 0,4-0,6. Значення показника вище одиниці говорить про те, що в
компанії більше боргів, ніж активів. Що, свідчить про те, що компанія може стати
банкрутом.
Для

нормалізації

значення

показника

можна

вжити

такі

заходи:

оптимізувати поточну фінансову структуру активів для зниження потреби в
джерелах фінансування; змінити поточну дивідендну політику і реінвестувати
отриманий прибуток у щоденну роботу компанії; залучити додаткові кошти
поточних власників або нових інвесторів. На підставі того, що значення показника
ПрАТ «ЗТР» знаходиться поза нормативних меж. З 2014 р. більше 100 відсотків
активів компанії фінансувалися за рахунок позикового капіталу. В умовах
нестабільної роботи компанії і галузі таке значення говорить про неприйнятний
рівень фінансових ризиків.
Один з найбільш важливих коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства –
коефіцієнт фінансової автономії, що для ПрАТ «ЗТР» був розрахований, як
співвідношення власного капіталу компанії до всіх фінансових ресурсів. Значення
показника показує, яку частину своїх активів компанія здатна профінансувати за
рахунок власних фінансових ресурсів.
Одержані результати надані у табл. 3.19. Для розуміння цього показника
зазначимо, що якщо коефіцієнт дорівнював 0,27 у 2014 р., то це означало, що
компанія була здатна профінансувати 27% активів за рахунок власного капіталу.
Цей показник важливий як для власників, так і для кредиторів компанії. Низьке
значення показника, що спостерігалось із 2015 р.

сигналізувало про високий

рівень ризиків і низьку стійкість компанії в середньостроковій перспективі. Якщо
компанія здатна генерувати прибуток і є платоспроможною в поточних умовах, то
це не означає, що компанія зможе стабільно діяти при зміні ринкової ситуації.
Низька частка власного капіталу, зазвичай, супроводжується значними
фінансовими витратами (процентні платежі, інші витрати на залучення і
використання позикових коштів). Зміна ринкової ситуації призвела до ситуації,
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коли сума операційних витрат і фінансових витрат буде перевищувати фінансовий
результат компанії. Тривалий вплив такого фактора, безумовно, має привести до
банкрутства.
Низька

частка

власного

капіталу

при

низькій

рентабельності,

що

спостерігалась в останні роки говорить про неефективне використання коштів
власників та їх низьку прибутковість. Пропорція між забезпеченням інтересів
власників і забезпеченням фінансової стійкості компанії є пріоритетною в
управлінні підприємством. Як було сказано, перед компанією стоять різні цілі – з
однієї сторони генерувати прибуток, а з іншої – залишатися стабільною в
середньо- і довгостроковій перспективі.
Отже,

нормативне

значення

показника

коефіцієнта

автономії,

що

знаходиться в межах 0,4-0,6 не спостерігалось за весь останній період. Більш
низькі значення наступних років, дозволяють говорити про високий рівень
фінансових ризиків. Негативне значення показника 2015-2020 рр. говорить про
швидке банкрутство і про те, що дії по відновленню фінансової стійкості
необхідно було застосовувати негайно. Компанія ПрАТ «ЗТР» критично залежала
від позикових коштів із 2016 р. й була нездатна фінансувати активи за рахунок
власних коштів. З огляду на те, що компанія була неплатоспроможною і
неприбутковою (з 2015 р. сума збитків коливалась, досягнувши максимально
негативного значення у -2668586 тис. грн у 2016 р.), їй було вкрай важко вийти з
настільки глибокої кризи. Єдине рішення, що мало бути запроваджено – рання
діагностика та недопущення такого катастрофічного ступеня кризи.
Аналіз коефіцієнтів мобільних та іммобілізованих засобів, коефіцієнту
мобільності оборотних коштів, коефіцієнту майна виробничого призначення
поряд із коефіцієнтом матеріальних оборотних коштів представлені в табл. 3.19.
Відомо,

що

для

збереження

мінімальної

фінансової

стабільності

підприємства коефіцієнт співвідношення позичених і власних коштів має бути
обмежений значенням відношення вартості мобільних коштів до вартості
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іммобілізованих засобів. Цей показник позначений у таблиці, як коефіцієнт
співвідношення мобільних і іммобілізованих засобів, та був розрахований

як

відношення усіх мобільних (оборотних) активів до запасів і витрат. Коефіцієнт
мобільних і іммобілізованих засобів визначає скільки оборотних засобів припадає
на 1 грн. необоротних активів.
Найвищого значення цей показник досяг у 2017 р., коли на одну гривню
необоротних засобі припадало 47 копійок оборотних засобів. Показник
змінювався впродовж розглянутого періоду й найменше значення його було
зафіксоване у 2014 р. із 34 копійками оборотних засобів на кожну гривню
необоротних. Таке значення показника не високе, але й не вкрай низьке. Також
цей показник характеризує частку коштів для погашення боргів. Чим вище його
значення, тим більше у підприємства можливостей забезпечувати безперебійну
роботу, розраховуватись з кредиторами.
Наступний коефіцієнт фінансової стійкості, що був визначений для
ПрАТ «ЗТР» коефіцієнт мобільності оборотних коштів, що показує частку
абсолютно готових до платежу коштів у загальній сумі коштів, які направляються
на погашення боргів. Для ПрАТ «ЗТР» значення цього показника у 2014-2016 рр.
було занизьке, що свідчить про те, що підприємство переживало кризу, у 20162017 рр. була змінена політика платежів, що відображають позитивні зміни
значення показника мобільності оборотних коштів.
Важливу характеристику структури засобів підприємства дає коефіцієнт
майна виробничого призначення, який сприяє нарощуванню виробничого
потенціалу та фінансовій діяльності. Із нормативним значенням у 0,5 й вище,
бачимо, що показник був нижче норми упродовж 2014-2015 рр., й тільки у 20162017 рр. зміг піднятись до нормативних значень.
Коефіцієнт матеріальних оборотних коштів, що був також розрахований для
ПрАТ «ЗТР» дає можливість оцінити відношення вартості основних та оборотних
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матеріальних коштів до валюти балансу. Значення показника упродовж 2014-2017
рр. можна охарактеризувати як стабільно низьке.
Значення коефіцієнту прогнозу банкрутства мали негативні значення, із
тенденцію до зменшення. Це означає, що у підприємства не було власного
оборотного капіталу, до того ж величина його нестачі зростала.
Для оцінки загрози банкрутства підприємства на прикладі ПрАТ «ЗТР» було
проведено аналіз фінансового стану підприємства, застосовані основні критерії, за
допомогою яких можна зробити висновок щодо визнання підприємства банкрутом
на підставі даних його фінансової звітності. Зокрема було встановлено, що це
підприємство є неплатоспроможним. Було розраховано

ряд параметрів, що

представлені нижче у вигляді табл. 3.20.
Таблиця 3.20
Коефіцієнти аналізу ліквідності та платоспроможності ПрАТ «ЗТР»
за 2014-2020 рр.
Показники
Влас. оборотні
кошти
Коеф. поточ.
ліквідності
Коеф. швидкої
ліквідності
Коеф.абсолют.
ліквідності
Коеф.забезпеч.
влас. обор.
Маневреність
влас. обор.
Коеф.покриття
запасів

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-3935359

-6566333

-7406270

-4175263

-8212229

-8032269

-10488038

0,24

0,17

0,20

0,35

0,18

0,101

0,101

0,23

0,17

0,17

-0,19

0,18

0,089

0,09

0,01

0,01

0,06

0,11

0,03

0,0002

0,0003

-3,16

-4,76

-3,97

-1,89

-4,62

-9,13

-9,06

-0,024

-0,02

-0,07

-0,17

-0,041

-0,0003

-0,00038

-77,23

-134,45

-30,66

-1,23

-58,04

-74,23

-176,61

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]

Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує достатність оборотних коштів
підприємства для погашення своїх боргів протягом року і визначається
відношенням оборотних активів підприємства до поточних зобов'язань. Для
ПрАТ «ЗТР» показник поточної ліквідності був низьким протягом усього періоду,
що розглядався. За результатами розрахунків основних показників ліквідності для
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цього підприємства структура балансу визнається незадовільною, а саме
підприємство неплатоспроможним. Через те, що значення коефіцієнта поточної
ліквідності, або коефіцієнта покриття, як його називають у деяких джерелах,
менше ніж 1.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами

характеризує наявність

власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової
стабільності. За цим показником (значення якого для ПрАТ «ЗТР» були менше ніж
0,1) підприємство також признано неплатоспроможним. Коефіцієнт абсолютної
ліквідності характеризує негайну готовність підприємства погасити свою
заборгованість, але для ПрАТ «ЗТР» показує значення менше граничного значення
0,2.
Якщо підприємству не вдається забезпечити стійкі темпи економічного
зростання, то для відновлення платоспроможності варто вжити такі заходи:
залучення довготермінових позик для поповнення оборотних активів; продаж
частини нерухомого майна; отримання цільового фінансування від державного
бюджету та міжнародних фондів; збільшення статутного капіталу через додаткову
емісію акцій.
Висновки до розділу 3
У результаті проведеного дослідження:
1. Доведено необхідність оцінки ефективності економічного механізму
підприємств машинобудування. Запропоновано методичний підхід до оцінки
ефективності діяльності підприємств машинобудування на основі інтегрального
показника через середньозважену вартість капіталу з урахуванням зміни
показників внутрішнього середовища підприємства. Доведено, що негативні
зміни, залежно від їх направленості, погано впливають на окремі показники
ефективності успішного підприємства.
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2. Удосконалено методичний підхід до визначення впливу показників
ділової активності на показники прибутковості з використанням матричного
підходу, що дає змогу регулювати показники рентабельності та прибутку з метою
їх максимізації. Цей підхід було розроблено у межах аналітичної оцінки
економічної ефективності підприємств, що базується на результатах комплексного
аналізу діяльності підприємств. Ефективність розкриває причинно-наслідкові
зв’язки та показує якою ціною було досягнуто наявного результату.
3. Запропоновано алгоритм процесу моніторингу ефективності діяльності
підприємств машинобудування з метою зменшення впливу можливих ризиків на
функціонування економічного механізму підприємств машинобудування.
4. Здійснено моніторинг ефективності економічного механізму підприємств,
що засновано на методичному підході до діагностики ефективності економічного
механізму

підприємств

машинобудування,

який

дозволяє

виміряти

ризикоутворюючі чинники. Визначено економічні механізми підприємств, що
знаходяться у зоні високого ризику, що й було підтверджено подальшим
проведеним дослідженням на предмет ризику банкрутства.
5.

Доведено,

економічного

стану

що

комплексна,

підприємств

оперативна,

сприяє

коректна

удосконаленню

діагностика

функціонування

економічного механізму підприємств машинобудування.
6. Практичне застосування розроблених теоретичних, методичних і
практичних засад підтверджується відповідними довідками про впровадження,
застосування результатів наукового дослідження на промислових підприємствах, в
установах вищої навчальної освіти (Додаток М).
Основні результати дослідження представлені у третьому розділі дисертації,
відображені у наукових працях автора [62], [63], [230].
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення поняття
економічного механізму регулювання ефективної діяльності підприємств та
запропоновано
методичного

нове

вирішення

інструментарію

науково-практичного

до

удосконалення

завдання

економічного

розробки
механізму

регулювання ефективною діяльністю підприємств машинобудування. Результати
проведеного

дослідження,

дозволили

сформулювати

такі

висновки

та

узагальнення:
1. Опрацювання теоретичної бази економічного механізму та економічної
ефективності дозволили уточнити економічну сутність поняття «ефективність
економічного механізму підприємства» як, успішність його функціонування за
існуючих правових, політичних, економічних, технологічних, соціальних умов, що
вимірюється низкою індикаторів економічного стану підприємства. Вибір
пріоритетного ряду параметрів, за якими здійснюється оцінка ефективності, яка
залежить від проблем, що діагностуються та цілей, що переслідуються.
2.

Базуючись

на

результатах

наукових

підходів

до

трактування

«економічного механізму» на засадах принципів синтезу та логіки, було
запропоновано авторське бачення економічного механізму як взаємодіючу
систему методів, важелів та інструментів регулювання, нормативно-правових
актів, інформаційного забезпечення, організаційно-адміністративної структури
підприємства, спрямованих на досягнення економічного інтересу.
3. На основі класифікації методів регулювання діяльності промислових
підприємств,

відокремлено

ті,

що

враховують

об’єкти,

суб’єкти,

зміст,

призначення, характер, час впливу, спосіб прийняття управлінських рішень та
масштаби втручання регулятора в їх діяльність та яка забезпечить реалізацію
стратегій розвитку підприємства.
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4. За класифікацією властивостей інформаційного забезпечення діяльності
підприємства

характеристики

інформаційного

забезпечення

поділено

за

критеріями повноти, форми, достовірності, цінності, адекватності, актуальності,
своєчасності, чіткості, корисності, суб’єктивності, якості, репрезентабельності,
змістовності, сталості інформації, що дає змогу в залежності від характерних
властивостей вирішувати задачі забезпечення життєдіяльності підприємств;
5. На підставі узагальнення існуючих підходів до ефективної діяльності та
враховуючи особливості економічної складової ефективності підприємств,
обґрунтовано

необхідність

застосування

методичного

підходу до

оцінки

комплексно-інтегрального показника впливу складових ліквідності, фінансової
стійкості, ділової активності, прибутковості, що дає змогу врахувати ранги
окремих показників із метою виявлення проблем економічного механізму
підприємств для прийняття зважених управлінських рішень.
6. На засадах систематизації за рангами значущості внутрішніх показників
ефективності діяльності підприємств, удосконалено методичний підхід до
моніторингу ефективності економічного механізму, який враховує взаємозв’язки
між результативними показниками і факторами впливу, що дозволяє сформувати
моделі залежності показників від факторів, створити моделі ефективності на
засадах оптимальності та максимізації результатів діяльності підприємств. На
основі даного підходу здійснено аналіз стану та проблем розвитку ефективної
діяльності

підприємств

машинобудування.

Виявлено,

що

для

сучасного

фінансово-економічного стану підприємств Запорізького регіону стримуючим
фактором розвитку є ризик у сфері мобілізації внутрішніх резервів для погашення
заборгованості. Ця тенденція є підґрунтям ризиків при кредитуванні та зростання
відсотків за кредит.
7. У результаті обґрунтування методичного підходу у прогнозуванні
показників виробництва підприємств, запропоновано метод визначення впливу
факторів, що оснований на застосуванні критеріїв Фішера, Стьюдента до оцінки
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ефективної діяльності підприємств, та дає можливість прогнозувати чистий дохід
від реалізації продукції підприємств машинобудування з метою заповнення
виробничих потужностей та активізації просування продукції вітчизняних
підприємств машинобудування на ринках. На основі вказаного методу було
досягнуто прогнозоване значення показника обсягів реалізації продукції для
підприємств машинобудування Запорізького регіону, що показує тенденцію до
зниження обсягів реалізації продукції досліджуваної галузі.
8. Ґрунтуючись на принципах комплексності у підході до оцінки
ефективності діяльності підприємств на основі інтегрального показника через
середньозважену вартість капіталу, з урахуванням зміни показників внутрішнього
середовища підприємства, була досягнута багатовекторна оцінка забезпечення
гнучкості складу та змістовного наповнення критеріїв ефективності діяльності
підприємств задля здобуття інформації необхідної для прийняття управлінських
рішень.
9.

Запропоновано методичний підхід до діагностики ефективності

економічного механізму підприємств машинобудування, який передбачає оцінку
внутрішніх та зовнішніх факторів впливу, що дозволяє виміряти ризикоутворюючі
чинники, визначити джерела фінансування діяльності з позицій окупності з метою
формування напрямків діяльності промислових підприємств. Запропонований
метод дає змогу вчасно реагувати на фінансову небезпеку й не допускати ризиків
банкрутства підприємств машинобудування.
10.

Практичне

використання

розроблених

методичних

підходів

та

рекомендацій дозволило підприємствам машинобудування здійснювати оцінки
ефективності на підприємствах Запорізького регіону та посилити наукове
підґрунтя

управлінських рішень, що приймаються в умовах сучасного

нестабільного економічного середовища.
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ДОДАТОК А
Таблиця А.1
Властивості інформації та їх характеристики
№
1
1

Властивості інформації
2
Повнота інформації

2

Форма

3

Достовірність інформації

4

Цінність інформації

5

Адекватність інформації

6

Актуальність інформації

7

Своєчасність інформації

8

Чіткість інформації

9

Доступність інформації

10

Точність інформації

11

Суб'єктивність інформації.

12

Корисна інформація

13

Якість інформації

Характеристика властивості
3
Достатність даних для прийняття рішень. Як неповна,
тобто недостатня для прийняття правильного рішення, так
і надлишкова інформація знижує ефективність прийнятих
користувачем рішень.
Інформаційні продукти подаються в типовій для певних
галузі, корпорації, підрозділу формі.
Характеризує якість інформації, її властивість
відображати реальні об'єкти з необхідною точністю.
Недостовірна інформація характеризується
інформаційним шумом, і чим він вищий, тим нижча
достовірність інформації.
Інформація має бути корисною і цінною для певної
категорії користувачів. Цінність інформації залежить від
того, які задачі можна вирішувати за її допомогою.
Характеризує ступінь відповідності інформації реаліям.
Адекватна інформація - це повна і достовірна інформація.
Ступінь зберігання цінності інформації для керування в
момент її використання, що залежить від динаміки зміни її
характеристик і від інтервалу часу, що пройшов із
моменту виникнення певної інформації.
Надходження інформації не пізніше заздалегідь
визначеного часу, узгодженого з часом вирішення
поставленого перед користувачем завдання. Приміром,
для бухгалтерії - це оперативні щодобові, щомісячні,
щоквартальні та щорічні звіти.
Інформація має бути зрозуміла для того, кому вона
призначена.
Можливість отримання і перетворення інформації. На цю
властивість інформації впливають одночасно доступність
даних і можливість застосування адекватних методів.
Ступінь подібності отриманої інформації до реального
стану об'єкта, процесу, явища тощо.
Інформація має суб'єктивний характер, оскільки її
цінність визначається ступенем сприйняття суб'єкта
(одержувача інформації).
Властивість, що зменшує невизначеність прийняття
рішення.
Характеристика інформаційних продуктів.
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Продовження табл. А.1
1
14

15

16

2
Репрезентативність
інформації

3
Правильність її відбору і формування для адекватного
відображення властивостей об'єкта. Найважливіше
значення тут мають: правильність концепції, на базі якої
сформульоване вихідне поняття; обґрунтованість відбору
істотних ознак і зв'язків відображуваного явища.
Порушення репрезентативності інформації нерідко
призводить до її істотних погрішностей.
Змістовність інформації
Відношення кількості семантичної інформації в
повідомленні до обсягу даних, які обробляються. Зі
збільшенням змістовності інформації зростає семантична
пропускна спроможність інформаційної системи, тому що
для отримання тих самих відомостей слід опрацювати
менший обсяг даних.
Сталість інформації
Її спроможність реагувати на зміни вихідних даних без
порушення необхідної точності. Сталість інформації, як і
її репрезентативність, зумовлюється обраною методикою
відбору і формування.
Примітка: сформовано автором на основі [21;58]
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ДОДАТОК Б
Таблиця Б.1
Структура виробництва машинобудування в розрізі деяких видів виробництва за
2013–2019 рр., у % до попереднього року
Виробництва
1
Промисловість
Машинобудування
Виробництво комп'ютерів,
електр. та оптич. продукції
Виробництво електронних
компонентів і плат
Виробництво електронної
апаратури побуту
Виробництво інструментів
і обладнання, годинників

2013
2
95.7
86.4
86.0

2014
3
89.9
79.4
77.9

2015
4
87.7
85.2
71.0

2016
5
104.0
101.8
109.3

2017
6
101.1
111.7
119.6

2018
7
103.0
112.4
122.8

2019
8
99.5
97.8
91.6

…

…

81.3

133.0

86.1

100.1

113.6

98.5

71.6

35.9

38.7

119.1

113.6

97.5

…

…

76.0

131.4

108.0

119.6

75.6

Виробництво радіологічне
устаткування
Виробництво електричного
устатковання
Виробництво
електродвигунів,
трансформаторів
Виробництво генераторів і
трансформаторів

35.0

44.2

132.4

141.0

84.0

90.4

102.8

91.1

100.9

83.0

107.7

113.0

105.2

94.7

98.9

116.5

73.1

116.3

120.2

105.5

90.3

107.6

114.2

65.0

121.4

122.3

106.6

91.7

Виробництво електророзп. 85.8
апаратури
Виробництво батарей і 93.0
акумуляторів

120.9

95.6

106.6

115.6

102.8

87.2

55.8

79.9

106.5

93.4

77.4

97.0

Виробництво
кабелів
Виробництво
освітленнього
устаткування
Виробництво
приладів

проводів, 74.1

86.5

94.7

95.2

103.6

106.0

127.6

97.4

87.8

89.3

108.4

69.4

91.0

86.3

побутових 91.0

84.4

89.3

118.9

113.8

108.5

90.3

Виробництво
іншого 69.4
електричного устатковання

101.0

103.5

83.6

123.1

111.8

71.0

Виробництво машин
інших угруповань

88.7

91.1

100.0

104.4

110.7

102.5

до 93.5
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Продовження табл. Б.1
1
Виробництво
устатковання
призначення

2
машин і 109.6
загального

3
87.6

4
93.3

5
87.4

6
94.1

7
107.3

8
94.3

Виробництво інших машин 86.3
і
устатковання
загал.
призначення
Виробництво машин і 87.6
устат-ня для сіл. та ліс.
госп-ва
Виробництво
62.3
металообробних машин

97.0

94.9

103.5

112.2

108.2

103.2

86.8

105.3

120.5

101.2

85.4

90.2

75.6

101.9

99.5

105.1

101.8

107.2

Виробництво інших машин 84.3
і
устатковання
спеціального призначення

86.6

77.7

113.9

118.7

131.3

115.6

Виробництво устатковання 84.9
для металургії

93.2

93.2

106.4

103.6

99.7

109.5

Виробництво машин і для 81.8
добувної промисловості

82.0

59.0

103.5

129.7

102.8

104.1

Виробництво машин і 81.5
устатковання для харчових
продуктів

74.4

108.3

127.7

100.7

100.2

94.4

Виробництво
автотранс. 79.8
засобів, інших транспорт.
засобів

64.3

84.4

99.0

116.6

115.3

96.8

Виробництво
89.3
автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів
Виробництво
68.3
автотранспортних засобів

90.3

94.4

94.8

111.6

101.8

74.3

54.2

42.3

74.7

162.3

89.7

130.2

Виробництво кузовів для …
автотранспортних засобів,
причепів і напівпричепів

…

110.1

105.9

104.4

95.7

80.7

Виробництво
вузлів, 93.3
приладдя
для
автотранспортних засобів
Виробництво
інших 78.4
транспортних засобів
Будування суден і човнів
…

96.5

140.5

99.6

101.6

106.2

58.5

59.9

81.5

100.4

118.2

119.3

102.5

…

89.3

98.9

113.4

108.6

116.4

Продовження табл. Б.1
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1

2

3

4

5

Виробництво залізничних 65.5
37.3
46.7
133.9
локомотивів і рухомого
складу
Вир-во повітряних косміч. …
…
87.1
90.9
Літ. апаратів
Вир-во військ. транспорт …
…
160.6
115.6
засобів
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [60]

6

7

8

196.9

132.4

104.1

99.3

117.4

100.7

99.9

95.4

98.3
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ДОДАТОК В
Таблиця В.1
Показники ліквідності та платоспроможності ПрАТ «ЗТР», за роками
Показники ліквідності АТ «ЗТР»

2014

2015

2016

Власні оборотні кошти

-3935359

-6566333

-7406270

-4175263

-8212229

Коеф. Поточної ліквідності

0.24002011

0.1735461

0.20125624

0.3461888

0.17775826

Коеф. Швидкої ліквідності

0.23017971

0.1673993

0.175207

-0.186747

0.17775826

0.0186152

0.0130032

0.05548004

0.1131622

0.034061

Коеф. Забезпеч. Влас. Обор.

-3.1663175

-4.7621566

-3.9687899

-1.888597

-4.62561761

Маневреність Влас. Обор.

-0.0244943

-0.0157337

-0.0694591

-0.173081

Коеф. Покриття запасів

-77.230532

-134.45131

-30.662833

-1.22681

Оборотні Активи

1242882

1378857

1866128

2210775

1775380

Короткострокові Пасиви

5178241

7945190

9272398

6386038

9987609

Грошові Активи

96394

103313

514433

722658

340188

Виробничі запаси
Коеф. поточної ліквідності<2

50956

48838

241539

3403349

Коеф. Абсолютної ліквідності

Коеф. Забезпеч.<0.1

2017

2018

-0.04142456
_

Підприємство неплатоспроможнє

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [59]

Таблиця В.2
Показники ліквідності та платоспроможності АТ «Мотор Січ», за роками
Показники ліквідності
АТ «Мотор – Січ»
Власні оборотні кошти

2014

2015

2016

2017

2018

7238846

9425086

12597729

15487447

16417343

Коеф. Поточної ліквідності

2.815375016

2.7863056

3.211242827

3.530729907

4.484522037

Коеф. Швидкої ліквідності

2.436066167

2.14842898

2.541421762

2.841411135

3.506021961

Коеф. Абсолютної ліквідності

0.238369403

0.24134711

0.412989813

0.45039205

0.311880599

Коеф. Забезпеч. Влас. Обор.

0.644807532

0.64110182

0.688594088

0.716772445

0.777010796

Маневреність Влас. Обор.

0.131305874

0.13510964

0.186768187

0.177969229

0.089504556

Коеф. Покриття запасів

4.786007556

2.80039363

3.301244086

3.671349179

3.561085096

11226367

14701387

18294855

21607202

21128848

Оборотні Активи
Короткострокові Пасиви

3987521

5276301

5697126

6119755

4711505

Грошові Активи

950503

1273420

2352855

2756289

1469427

Виробничі запаси

1512502

3365629

3816055

4218462

4610208

Підприємство платоспроможнє

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [55]
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Таблиця В.3
Показники ліквідності та платоспроможності ПрАТ «ЗЕРЗ», за роками
Показники ліквідності
ПрАТ «ЗЕРЗ»

2015

Власні оборотні кошти

2016

2017

2018

2019

40958

34005

6113

8583

10231

Коеф. Поточної ліквідності

1.313024472

1.24046927

1.02542993

1.032609563

1.03830013

Коеф. Швидкої ліквідності
Коеф. Абсолютної
ліквідності

0.859323174

0.86412655

0.78634779

0.825926559

0.74198789

0.225715727

0.04770492

0.06560698

0.006413252

0.3242877

Коеф. Забезпеч. Влас. Обор.

0.238399572

0.19385347

0.02479929

0.031579761

0.03688734

Маневреність Влас. Обор.

0.721080131

0.19838259

2.57991166

0.196667832

8.46701202

Коеф. Покриття запасів

0.689935147

0.63896353

0.10636484

0.157775735

0.129256

Оборотні Активи

171804

175416

246499

271788

277358

Короткострокові Пасиви

130846

141411

240386

263205

267127

Грошові Активи

29534

6746

15771

1688

86626

Виробничі запаси
Коеф. поточної ліквідності<2

59365

53219

57472

54400

79153

Коеф. Забезпеч.<0.1

Підприємство неплатоспроможнє

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [58]

Таблиця В.4
Показники ліквідності та платоспроможності ПрАТ «Запоріж Кран», за роками
Показники ліквідності
«Запоріж Кран»
Власні оборотні кошти

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-155698

-137160

-43319

46622

-498496

-311869

Коеф. Поточної ліквідності

0.297

0.405

0.722

1.369

0.3078

0.4496

Коеф. Швидкої ліквідності

0.297

0.405

0.722

1.369

0.3078

0.4496

Коеф. Абсолютної ліквідності

0.678

0.0602

0.1942

0.245

0.01862

0.01842

Коеф. Забезпеч. Влас. Обор.

-2.37

-1.466

-0.38

0.2699

-2.2487

-1.2241

Маневреність Влас. Обор.

-0.096

-0.101

-0.699

0.6643

-0.0269

-0.03347

Коеф. поточної ліквідності<2

Підприємство неплатоспроможнє

Коеф. Забезпеч.<0.1

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]
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Таблиця В.5
Показники ліквідності та платоспроможності ПАТ «Завод «Перетворювач», за
роками
Показники ліквідності
«Перетворювач»
Власні оборотні кошти

2014

2015

2016

2017

2018

-21030

-10311

2646

-18480

-27010

Коеф. Поточної ліквідності

0.786

0.891

1.0303

0.8078

0.731

Коеф. Швидкої ліквідності

0.71

0.7996

0.8749

0.751

0.6765

Коеф. Абсолютної ліквідності

0.0056

0.0703

0.1554

0.02476

0.0022

Коеф. Забезпеч. Влас. Обор.

-0.272

-0.1223

0.0295

-0.2378

-0.3679

Маневреність Влас. Обор.

-0.0263

-0.0789

11.3136

-0.1288

-0.0082

Коеф. Покриття запасів

-2.821

-1.1932

0.1953

-3.3833

-4.9414

Коеф. поточної ліквідності<2

Підприємство неплатоспроможнє

Коеф. Забезпеч.<0.1

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [56]
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ДОДАТОК Г
Таблиця Г.1
Показники фінансової стійкості АТ « Мотор Січ», за роками, тис.грн
Показники
Коефіцієнт фін. стійкості
Коефіцієнт автономії
Знаменник базовий приросту
Знаменник попередній приросту
Темп приросту реал. активів
Коеф. частки Власних Оборот.Коштів
Коеф. мобільних та іммоб. Засобів
Коеф. мобільності оборот коштів
Сума осн. Засобів. Незав. Вир. Кап.вкладень
Коеф. майна вироб. призначення
Kоеф. Матер. Оборот. Коштів
Чисті оборотні активи
Коеф. прогнозу банкрутства
Власні Оборотні Кошти
усі зобовязання
Власні Кошти
Кредиторська заборгованість
Позичені кошти
Джерела
Основні Засоби
Запаси
Готівка та її еквіваленти
Оборотні активи
Запаси і витрати
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та цінні папери
Основні Засоби та інші необоротні активи
Все майно
Поточні зобовязання
Короткострокові кредити та поточні зобов.

2013
2.340014914
0.700600139

0.435687982
0.628910428
0.107118349
15559951
1.179996434
0.80897921
3233425
0.245208354
5745173
3948018
9238421
2547916
1400102
13186439
4530683
1686378
457258
8293089
10667555
-2374466
888342
4892396
13186439
2511748
5059664

2014
1.850160348
0.649142547
8418901
6674319
1.261387267
0.436615464
0.677125254
0.138482467
19339121
1.166451018
0.844187269
3285869
0.198189217
7238846
5817025
10762429
3987521
1829504
16579454
5220418
2247980
950503
11226367
13996164
-2769797
1554655
5342957
16579454
3952977
7940498

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [55]

2015
2.182297864
0.685761659
9960375
8418901
1.18309682
0.454077874
0.708277309
0.164838801
26539696
1.278618436
0.987451666
4148785
0.199878438
9425086
6522501
14234040
5276301
1246200
20756541
5817858
2869097
1273420
14701387
20496081
-5794694
2423359
6043615
20756541
5276301
10552602

2016
1.825921934
0.64611783
12667687
9960375
1.27180824
0.501068432
0.729141407
0.255510814
32250129
1.277180632
1.006326395
6893417
0.272995456
12652495
8935290
16315142
5759078
3176212
25251032
6444350
3870482
2352855
18411573
25410780
-6999207
4704356
6839349
35351032
5759078
11518156

2017
0.001965215
0.000662747
14170720
1266787
11.18634782
0.529603836
0.738873041
0.255030938
35141339
1.201682106
0.940566705
9367692
0.320334631
15487447
9862024
19381
6119755
3742269
29243457
7033627
4380804
2756289
21607202
27505422
-5898220
5510505
7635917
29243457
6119755
12239510

2018
2.623108615
0.723993922
13483551
14170720
0.951507827
0.556610291
0.716348208
0.139053061
40023966
1.356964484
1.073322491
11705838
0.396872375
16417343
8140860
21354360
4711505
3429355
29495220
7212062
4802062
1469427
21128848
31657883
-10529035
2938031
8366083
29495220
4711505
9423010
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Таблиця Г.2
Показники фінансової стійкості для ПрАТ «ЗТР» , за роками, тис.грн
Показники

2014

2015

2016

2017

2018

Коефіцієнт фін. стійкості

0.115490486

0.319470481

-0.540507747

-4.968581939

-0.547138936

Коефіцієнт автономії

0.103533367

0.469443972

-1.176315257

-1.303589302

-1.208182773

1.142901742

1.006093107

1.366036962

1.331786041

Темп приросту реал. активів
Коеф. частки Власних Оборот.Коштів

-0.462345316

-1.086436273

-1.765885711

0.224738703

-0.899970729

Коеф. мобільних та іммоб. Засобів

0.404664196

0.343122975

0.370816386

0.451541049

0.476528733

Коеф. мобільності оборот коштів

0.055467403

0.07755684

0.074926551

0.279424002

0.32687994

Сума осн. Засобів. Незав. Вир. Кап.вкладень

1349183

1449031

1417050

2264984

2805726

Коеф. майна вироб. призначення

0.378631415

0.400034619

0.38108764

0.555516886

0.604769394

Kоеф. Матер. Оборот. Коштів

0.222678601

0.281166696

0.256866328

0.219309315

0.26817309

Коеф. прогнозу банкрутства

-1.329354828

-2.515995521

-3.902587808

-0.002063643

-2.27647019

Власні Оборотні Кошти

-1647482

-3935359

-6566333

916317

-4175263

Власні Кошти

368922

1700450

-4374053

-5315066

-5605161

Поточні зобовязання

3089428

5178241

7945190

924731

6386038

Позичені кошти

104965

144473

147299

145004

3858455

Джерела

3563315

3622264

3718436

4077255

4639332

Основні Засоби
Запаси
Готівка та її еквіваленти

793474
109913
79981

1018460
9039
96394

955141
72287
103313

894180
136021
514433

1244144
90320
722658

Запаси і витрати

555709

430571

461909

1370804

1561582

Дебіторська заборгованість

886237

812311

916948

470244

649193

Грошові кошти та цінні папери

79981

96394

103313

514433

722658

Основні Засоби та інші необоротні активи

793474

1018460

955141

894180

1244144

Чисті Оборотні Активи

-4736910

-9113600

-14511523

-8414

-10561301

Оборотні активи

1441946

1242882

1378857

1841048

2210775

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [59]
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Таблиця Г.3
Показники фінансової стійкості для ПАТ «Завод «Перетворювач», за роками, тис.грн
Показники
Коефіцієнт фін. стійкості
Коефіцієнт автономії
Знаменник базовий приросту
Знаменник попередній приросту
Темп приросту реал. активів
Коеф. частки Власних Оборот.Коштів
Коеф. мобільних та іммоб. Засобів
Коеф. мобільності оборот коштів
Сума осн. Засобів. Незав. Вир. Кап.вкладень
Коеф. майна вироб. призначення
Kоеф. Матер. Оборот. Коштів
Коеф. прогнозу банкрутства
Власні Оборотні Кошти
Власні Кошти
Поточні зобовязання
Позичені кошти
Джерела
Основні Засоби
Запаси
Готівка та її еквіваленти
Оборотні активи
Запаси і витрати
Дебіторська заборгованість
Грошові кошти та цінні папери
Основні Засоби та інші необоротні активи
Чисті оборотні активи

2014
0.693490371
0.409503581
103314

-0.132918768
0.455559558
0.002023115
157000
0.831603034
0.301437561
-0.721397093
-25094
77311
111100
381
188792
84356
17214
1744
86006
56909
29097
174
100091
-136194

2015
0.767735362
0.434304466
103392
103314
1.00075498
-0.120017121
0.441124269
0.007167253
172631
0.985196176
0.445290341
-0.68115851
-21030
76101
98326
798
175225
79748
23090
554
77296
78026
40228
554
94605
-119356

2016
0.82335701
0.451561052
110769
103392
1.071349814
-0.058981341
0.48222151
0.078919586
136469
0.780634717
0.272529145
-0.600184192
-10311
78941
94612
1265
174818
74847
29269
6653
84301
47643
36658
6653
88826
-104923

2017
0.966618647
0.491513008
124806
110769
1.126723181
0.015142671
0.514015269
0.333296221
156161
0.893686548
0.417075851
-0.483729927
2646
85886
87172
1680
174738
70181
34689
19936
89818
72879
16939
29936
83282
-84526

2018
0.594195095
0.372724202
107771
124806
0.863508165
-0.117764764
0.495147302
0.030656371
189468
1.20739471
0.712910153
-0.730676829
-18480
58489
96180
2254
156923
65374
40015
2382
77700
111872
13574
2382
77596
-114660

2019
0.432936403
0.302132322
105629
107771
0.980124523
-0.183830285
0.499574624
0.003024441
175457
1.194161806
0.704728134
-0.867235195
-27010
44392
100412
2125
146929
60568
44839
222
73402
103545
13373
222
71912
-127422

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [56]
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Таблиця Г.4
Показники фінансової стійкості для ПрАТ «Запоріжкран», за роками, тис.грн
Показники

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Коефіцієнт фін. стійкості

0.004012018

-0.442551704

-5.00299801

-0.4763771

-0.44432317

-0.362199408

-0.23775532

Коефіцієнт автономії

0.003995986

-0.793888343

-10.0117992

-0.9097713

-0.79960715

-0.567888166

-0.31191469

Знаменник базовий приросту

251038

235081

251831

275356

262913

251815

172021

Знаменник попередній приросту

251038

235081

251831

275356

262913

251815

Темп приросту реал. активів

0.936435918

1.07125203

1.09341582

0.95481122

0.957788318

0.683124516

-0.226937931

-0.503264636

-0.38061516

-0.117939

0.10786611

-1.066023412

-0.71513185

Коеф. мобільних та іммоб. засобів

0.18758325

0.212356485

0.25957088

0.30665941

0.399682107

0.474055968

0.584228388

Коеф. мобільності оборот коштів

0.028905857

0.228393558

0.14851401

0.26900813

0.17929274

0.06051543

0.040976207

Сума осн.засобів. незав. кап.вкладень

307742

270237

314485

310836

357855

371825

345256

Коеф. майна вироб. призначення

0.935869598

0.87349051

0.87268706

0.8462728

0.82794450

0.795140092

0.791689979

Kоеф. Матер. Оборот. Коштів

0.123452848

0.085846995

0.13279073

0.15345494

0.22807083

0.269606648

0.390071085

Коеф. прогнозу банкрутства

-0.641459113

-1.218885757

-1.02080119

-0.5425374

-0.18394988

-2.606102792

-2.01449209

Власні Оборотні Кошти

-74624

-155698

-137160

-43319

46622

-498496

-311869

Власні Кошти

1314

-245610

-3607892

-334159

-345607

-265557

-136026

Поточні зобовязання

136307

221396

230700

155955

126129

720175

566651

Позичені кошти

191209

333590

490446

545504

651699

13004

5475

Джерела

328830

309376

360364

367300

432221

467622

436100

Основні Засоби

248136

221332

239313

227153

230079

214210

159543

Запаси

1119

-1256

-1374

17903

1861

24190

2038

Готівка та її еквіваленти

1783

15005

13892

30300

30973

13415

10440

Оборотні активи

61683

65698

93540

112636

172751

221679

254782

Запаси і витрати

40595

26559

47853

56364

98577

126074

170110

Коеф. частки власних оборот.коштів

Дебіторська заборгованість

19305

24134

31795

25972

43201

82190

74232

Основні засоби та необоротні активи

267147

243678

266632

254472

259278

245751

175146

Чисті оборотні активи

-210931

-377094

-367860

-199274

-79507

-1218671

-878520

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]
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Таблиця Г.5
Показники фінансової стійкості для ПрАТ «ЗЕРЗ», за роками, тис.грн
Показники

2014

2015

2016

2017

2018

Коефіцієнт фін. стійкості

1.266989059

1.294595629

1.173069987

0.545390663

0.50301696

Коефіцієнт автономії

0.55888627

0.564193365

0.53982154

0.352914429

0.334671513

Знаменник базовий приросту

591844

627456

614333

634442

629071

Знаменник попередній приросту

591844

627456

614333

634442

Темп приросту реал. активів

1.060171261

0.979085386

1.032733062

0.991534293

Коеф. частки Власних Оборот.Коштів

0.15895109

0.133925827

0.110658779

0.016255385

0.021455033

Коеф. мобільних та іммоб. Засобів

0.591611668

0.561770418

0.570837238

0.655477849

0.67939187

Коеф. мобільності оборот коштів

0.004432425

0.171905194

0.038457153

0.063979976

0.006210723

Сума осн. Засобів. Незав. Вир. Кап.вкладень

264500

295249

296568

382671

398042

Коеф. майна вироб. призначення

0.779316441

0.965414975

0.965089035

1.017579642

0.994990576

Kоеф. Матер. Оборот. Коштів

0.742346596

1.071599031

0.613190539

0.730178695

0.729611095

Коеф. прогнозу банкрутства

-0.273709487

-0.293918764

-0.349519681

-0.62296708

-0.636481805

Вартість Оборотних Коштів

53948

40958

34005

6113

8583

Власні Кошти

189686

172545

165885

132717

133884

Поточні зобовязання

146845

130846

141411

240386

263205

Позичені кошти

2869

2435

0

2957

2957

Джерела

339400

305826

307296

376060

400046

Основні Засоби

115442

111144

108137

108080

106164

Запаси

475512

486778

499450

510591

521219

Готівка та її еквіваленти

890

29534

6746

15771

1688

Вартість Оборотних Коштів

200793

171804

175416

246499

271788

Запаси і витрати

149058

184105

188431

274591

291878

Дебіторська заборгованість

50845

-12301

-19761

-62780

-40959

Основні засоби та інші необоротні активи

115442

111144

108137

108080

106164

Усі оборотні активи

-92897

-89888

-107406

-234273

-254622

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [58]
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ДОДАТОК Д
Таблиця Д.1
Показники рентабельності для АТ «Мотор Січ», за роками
Показники
Коеф. рентаб-ті за витратами
Коеф. рент-ті за осн засобами
Коеф. рент-ті сукупних вкладень
Коеф. рент-ті валового прибутку
Коеф. рент-ті операційного прибутку
Коеф. рент-ті чистий прибуток
Коеф. рент-ті окупність влас кап-ла
Коеф. рент-ті реаліз продції
Коеф. рент-ті товарного випуску
Коеф. рент-ті вкладень у підприємство
Коеф. рент-ті обертання активів
Коеф. рент-ті власних вкладень
Прибуток
Витрати
Осн засоби
Сукупні вкладення
Валовий прибуток
Виручка від реалізації
Прибуток від опер д-ті
Власний капітал
Собівартість реаліз. прод
Підсумок балансу
Прибуток звіт. Періоду
Середня величина активів
Фондовіддача
Вир. Запаси
Незав. Виро-во
Готова продукція
Сукупні вкладення без осн. засобів
Коеф обор активів

2013
9.983471007
29.11682411
13.1735053
0.579481715
0.255227563
0.15368158
0.14279399
25.52275626
44.04410977
0.10004149

1319191
13213751
4530683
10013971
4974227
8583924
2190854
9238421
4974227
13186439
1319191

1513502
3662841
306945
5483288

2014
9.986539263
29.88969466
12.5508976
0.486027186
0.339635095
0.145419316
0.144982792
33.96350945
66.08036169
0.094114499
0.104842613
0.33857582
1560367
15624702
5220418
12432314
5215131
10730122
3644326
10762429
5514991
16579454
1560367
14882946.5
2.200802145
2030373
4741669
439854
7211896
0.720967585

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [55]

2015
15.21048169
58.43803682
20.81521942
0.645183833
0.428169382
0.245819305
0.238852919
42.81693817
120.6735828
0.163796174
0.182121409
0.555829077
3399842
22351968
5817858
16333443
8923315
13830655
5921863
14234040
4907340
20756541
3399842
18667997.5
2.505944769
3365629
6597180
552776
10515585
0.740875126

2016
18.58846749
30.48585102
10.01221327
0.600117559
0.329165263
0.186270097
0.120864136
32.91652629
82.31550802
0.078184751
0.085629861
4213346.753
1964443
10568074
6443786
19620467
6328964
10546207
3471445
16253316
4217243
25125654
1964443
22941097.5
1.720194617
3816055
8401944
958682
13176681
0.459708041

2017
15.19996083
44.13333263
14.51933566
0.558560487
0.368762693
0.204890172
0.160162254
36.87626931
83.53640357
0.106149352
0.114188882
0.394514418
3104174
20422250
7033627
21379587
8462431
15150429
5586913
19381433
6687998
29243457
3104174
27184555.5
1.720194617
4218462
8921359
1206139
14345960
0.557317518

2018
8.329154986
17.36248246
5.293465142
0.40428109
0.141682136
0.102305966
0.058638751
14.16821362
23.78338739
0.042454099
0.042636064
0.197689167
1252193
15033854
7212062
23655450
4948274
12239687
1734145
21354360
7291413
29495220
1252193
29369338.5
1.718370659
4610208
10585339
1247841
16443388
0.416750517
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Таблиця Д.2
Показники рентабельності для ПрАТ «ЗТР», за роками
Показники
Коеф. рентаб-ті за витратами
Коеф. рент-ті за осн засобами
Коеф. рент-ті сукупних вкладень
Коеф. рент-ті валового прибутку
Коеф. рент-ті операційного прибутку
Коеф. рент-ті чистий прибуток
Коеф. рент-ті окупність влас кап-ла
Коеф. рент-ті реаліз продції
Коеф. рент-ті товарного випуску
Коеф. рент-ті вкладень у підприємство
Коеф. рент-ті обертання активів
Фондовіддача
Коеф. рент-ті власних вкладень
Прибуток
Витрати
Осн засоби
Сукупні вкладення
Валовий прибуток
Виручка від реалізації
Прибуток від опер д-ті
Чистий дохід
Власний капітал
Собівартість реалізації прод
Підсумок балансу
Середня величина активів
Вир. Запаси
Незав. Виро-во
Готова продукція
Витрати майбут періодів

2013
0.16212537
41.4859214
27.50867586
0.343008857
0.248987492
0.121132949
0.892275332
24.89874922
37.89815053
0.092380269

329180
2030404
793474
1196640.659
932130
2717510
676626
329180
368922
1785380
3563315
51804
141832
167652
41869

2014
-1.647200965
-224.0881331
-177.2655424
0.318337384
0.119624028
-1.671851627
-1.34214355
11.96240281
17.54886147
-0.630061199
-0.635230091
1.506789982
-5.287075904
-2282248
1385531
1018460
1287474.13
434563
1365102
163299
-2282248
1700450
930539
3622264
3592789.5
50956
144367
39056
34633

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [59]

2015
-1.75173149
-279.3918385
-223.3530077
21.49010429
0.011117624
-2.436424027
0.610094574
1.111762386
1.460767296
-0.717663555
-0.727065811
1.109938635
1.652885523
-2668586
1523399
955141
1194784
261685
1095288
12177
-2668586
-4374053
833603
3718436
3670350
48838
177589
9017
4199

2016
-0.482627894
-104.1451386
-58.72113663
0.492508652
0.355203769
-0.395895924
0.175208549
35.5203769
69.99208374
-0.22839999
-0.238912753
2.543903411
0.941829412
-931245
1929530
894180
1585877
1158502
2352247
835527
-931245
-5315066
1193745
4077255
3897845.5
241539
402107
38187
9864

2017
-0.230438618
-37.75503479
-21.93066536
0.392726768
0.226305256
-0.203216406
0.083802588
22.63052562
37.2658046
-0.101248844
-0.107777735
2.161938041
0.412349874
-469727
2038404
1244144
2141873
907773
2311462
523096
-469727
-5605161
1403689
4639332
4358293.5
340349
297856
239774
19750

255
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Таблиця Д.3
Показники рентабельності для ПАТ «Завод «Перетворювач», за роками
Показники
Коеф. рентаб-ті за витратами
Коеф. рент-ті за осн засобами
Коеф. рент-ті сукупних вкладень
Коеф. рент-ті валового прибутку
Коеф. рент-ті операційного
прибутку
Коеф. рент-ті чистий прибуток
Коеф. рент-ті окупність влас кап-ла
Коеф. рент-ті реаліз продції
Коеф. рент-ті товарного випуску
Коеф. рент-ті вкладень у
підприємство
Коеф. рент-ті обертання активів
Фондовіддача
Коеф. рент-ті власних вкладень
Прибуток
Витрати
Осн засоби
Сукупні вкладення
Валовий прибуток
Виручка від реалізації
Прибуток від опер д-ті
Власний капітал
Собівартість реаліз. прод
Підсумок балансу
Середня величина активів
Вир. Запаси
Незав. Виро-во
Готова продукція
Витрати майбут періодів
Сукупні вкладення без осн. засобів
Коеф обор активів

2013
1.759948237
1.612214899
1.114914555
0.275036318

2014
-1.644855159
-1.490946481
-0.95744406
0.538003503

2015
3.329700932
4.041578153
2.840428928
0.663570398

2016
8.122946762
10.2876847
6.511720194
0.613071113

2017
-32.28922079
-40.8082724
-20.1882766
0.252065112

2018
-5.468643722
-5.309734513
-2.65690705
0.152265754

0.00698252

-0.063729376

0.037822924

0.047792618

3.307337221

0.14466136

0.021244357
0.017591287
0.698252027
0.963154493

-0.021919071
-0.025791198
-6.372937598
-13.79434181

0.029702581
0.03843222
3.782292352
11.24244812

0.065464371
0.084064923
4.779261758
12.35178329

-3.240767736
-0.456119954
330.7337221
442.1958746

-0.143015965
-0.072445486
14.46613599
17.06447044

0.007203695

-0.006785561

0.01730371

0.041319003

-0.170006946

-0.021888123

-0.006532662
0.661105153
-4.133176258
-1189
72286
79748
124184.8009
29184
54245
-3457
46101
25061
175225
182008.5
7455
29613
3875
3490
44436.80089
0.298035531

0.017283591
1.317545846
9.74377392
3025
90849
74847
106498
67580
101843
3852
78710
34263
174818
175021.5
8641
10522
9297
3191
31651
0.581888511

0.041309547
1.520933889
25.13558096
7220
88884
70181
110877
67615
110289
5271
85886
42674
174738
174778
13547
22469
839
3841
40696
0.631023355

-0.16087511
0.121456235
-10.52179381
-26678
82622
65374
132146
2075
8232
27226
58489
6157
156923
165830.5
5462
42284
16360
2666
66772
0.049641049

-0.0211682
0.357100888
-6.463583612
-3216
58808
60568
121043
3424
22487
3253
44392
19063
146929
151926
5466
38050
16505
454
60475
0.148012848

1360
77275
84356
121982.442
17607
64017
447
77311
46410
188792
6762
21021
1337
8504
37626.44198

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [56]
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Таблиця Д.4
Показники рентабельності для ПрАТ «Запоріжкран», за роками
Показники

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Коеф. рентаб-ті за витратами

-208.6740412

-83.12849571

9.686449951

-9.134692774

17.7726872

22.22829722

Коеф. рент-ті за осн засобами

-110.2041277

-56.95052087

11.02824968

-12.33228587

36.32743569

81.03395323

Коеф. рент-ті сукупних вкладень

-110.2041277

-56.95052087

11.02824968

-12.33228587

36.32743569

81.03395323

Коеф. рент-ті валового прибутку
Коеф. рент-ті операційного
прибутку
Коеф. рент-ті чистого прибутку

0.299520445

0.419331046

0.379884493

0.311073266

0.262016207

0.269036567

-0.218840494

0.246301785

0.344475284

0.252531731

0.159126188

0.162384705

-1.608961801

-0.624378668

0.072959048

-0.078444274

0.1548634

0.205667779

Коеф. рент-ті окупність влас кап-ла

0.993106958

0.377762749

-0.074967306

0.082099032

-0.293033134

-0.950435946

Коеф. рент-ті реаліз продукції

-21.88404937

24.63017853

34.44752837

25.25317313

15.91261881

16.23847052

Коеф. рент-ті товарного випуску
Коеф. рент-ті вкладень у
підприємство
Коеф. рент-ті обертання активів

-0.312415248

0.252502102

0.555501806

0.366558182

0.215622876

0.222151612

-0.788416037

-0.37820093

0.068203104

-0.065646972

0.166410049

0.296454942

-0.406993759

0.068853207

-0.070977498

0.172956838

0.286114535

Фондовіддача

0.947718959

1.47216303

1.582168352

2.26198713

3.363750926

Коеф. рент-ті власних вкладень

78.69117453

-15.67430567

18.07465315

-70.79138484

-239.7144339

Прибуток

-243917

-136290

25051

-28374

77817

129284

Витрати

116889

163951

258619

310618

437846

581619

Осн засоби

221332

239313

227153

230079

214210

159543

Валовий прибуток

45407

91532

130436

112518

131660

169118

Виручка від реалізації

151599

218281

343357

361709

502488

628606

Прибуток від опер д-ті

-33176

53763

118278

91343

79959

102076

Власний капітал

-245610

-360782

-334159

-345607

-265557

-136026

Собівартість реалізації прод

106192

126749

212921

249191

370828

459488

Підсумок балансу

309376

360364

367300

432221

467622

436100

Середнє значення активів

334870

363832

399760.5

449921.5

451861

Середнє осн.засобів

230322.5

233233

228616

222144.5

186876.5

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]
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Таблиця Д.5
Показники рентабельності для ПрАТ «ЗЕРЗ», за роками
Показники
Коеф. рентаб-ті за витратами
Коеф. рент-ті за осн засобами
Коеф. рент-ті сукупних вкладень
Коеф. рент-ті валового прибутку
Коеф. рент-ті операційного прибутку
Коеф. рент-ті чистий прибуток
Коеф. рент-ті окупність влас кап-ла
Коеф. рент-ті реаліз продції
Коеф. рент-ті товарного випуску
Коеф. рент-ті вкладень у підприємство
Коеф. рент-ті обертання активів
Середнє осн. засобів
Коеф. рент-ті власних вкладень
Прибуток
Витрати
Осн засоби
Сукупні вкладення
Валовий прибуток
Виручка від реалізації
Прибуток від опер д-ті
Власний капітал
Собівартість реалізації прод

2014
-3.33210051
-9.130992187
-5.539067525
0.095276333
-0.032952398
-0.034408244
-5.55707854
-3.295239774
-3.642261052
-3.105774897

Підсумок балансу

-10541
316347
115442
190302.7893
29188
306351
-10095
189686
277163

2015
-5.977157105
-16.04675016
-8.764395974
0.096020669
-0.052802807
-0.067863231
-10.33643397
-5.280280661
-5.841151983
-5.831747464
-5.528295512
113293
-0.245754909
-17835
298386
111144
203493.7724
25235
262808
-13877
172545
237573

2016
-1.656811734
-6.216188724
-3.273387776
0.112797629
-0.022562165
-0.017738347
-4.052204841
-2.25621647
-2.543068577
-2.187467458
-2.192712054
109640.5
-0.106080924
-6722
405719
108137
205353
42745
378953
-8550
165885
336208

2017
-6.479170069
-30.83456699
-12.1199117
0.05552851
-0.070578633
-0.080714578
-25.11057363
-7.057863289
-7.472817725
-8.861883742
-9.753627685
108108.5
-0.701166782
-33326
514356
108080
274969
22927
412887
-29141
132717
389960

2018
0.222345835
1.332843525
0.495732844
0.100637837
-0.007545765
0.002300637
1.056885065
-0.75457648
-0.839012926
0.353709323
0.364640912
107122
0.038145199
1415
636396
106164
285436
61897
615047
-4641
133884
553150

2019
0.035841618
0.236580785
0.097260911
0.047043898
0.004126758
0.000326475
0.252984777
0.41267582
0.433048091
0.05824216
0.057611037
101268.5
0.010736311
228
636132
96373
234421
32854
698369
2882
90124
665515

339400

305826

307296

376060

400046

391469

322613

306561

341678

388053

395757.5

Середнє значення активів
Фондовіддача

2.319719665

3.456323165

3.819190905

5.741556356

6.896211556

Вир. Запаси

55909

59365

53219

57472

54400

79153

Незав. Вир-во

18278

32308

37933

50142

58061

58351

Готова продукція

634

651

6007

59233

66758

458

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [58]
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ДОДАТОК Е
Таблиця Е
Показники ефективності економічної діяльності ПрАТ «Запоріжкран»
1.1
1.2.
1.3
1.4
1.5
1.6.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1
4.2
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Показник
Ранж
2014
2015
2016
Маневреність влас.
6
-0.096
-0.101
-0.699
оборотних коштів.
Коеф. покриття.
3
0.297
0.405
0.722
Коеф.швид.лікв-ті.
4
0.297
0.405
0.722
Коеф.абсол.лікв-ті
5
0.678
0.060
0.194
Забезп. акт. влас. к.
7
-2.37
-1.466
-0.38
Коеф.матеріальних
8
0.123
0.085
0.132
оборотних коштів
Коеф. фін. стій-ті.
14
0.004
-0.442
-5.002
Коеф. фін.авто-мії.
20
0.003
-0.793
-10.01
Темп приросту реал.
26
0.936
1.071
активів.
Коеф. частки Влас.
21
-0.226
-0.503
-0.380
Оборот.Коштів.
Коеф. мобільних та
23
0.187
0.212
0.259
іммоб. Засобів.
Коеф. мобільності
24
0.028
0.228
0.148
оборот коштів
Коеф. майна вироб.
25
0.935
0.873
0.872
признач.
Коеф. прогнозу
22
-0.641
-1.218
-1.020
банкрутства
Валовий прибуток.
16
45407
91532
130436
Фондовіддача.
15
0.947
1.472
Коеф.дебіт. заборг.
19
7.464
4.243
Коеф. оборо активів.
18
0.651
0.943
Коеф.обор.влас. кап.
17
0.993
0.377
Обсяг чист.прибут.
12
-243917
-136290
25051
Рент-ть реал. прод.
11
-21.884
24.630
34.447
Рентабельність
10
-0.406
0.068
обертання активів.
Рент-ть вкладень у
6
-0.788
-0.378
0.068
підпр-во.
Рент-ть за осн.
1
-110.204
-56.950
11.028
засобами вироб-ва.
Рент.опер. прибутку
2
-0.2188
0.246
0.344
Рент-ть тов.випуск
9
-0.312
0.252
0.555
Рент. вал.прибутку
13
0.299
0.419
0.379
Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]

2017

2018

2019

0.664

-0.026

-0.033

1.369
1.369
0.245
0.269

0.307
0.307
0.018
-2.248

0.449
0.449
0.018
-1.224

0.153

0.228

0.269

-0.476
-0.909

-0.444
-0.799

-0.362
-0.567

1.093

0.954

0.957

-0.117

0.107

-1.066

0.306

0.399

0.474

0.269

0.179

0.060

0.846

0.827

0.795

-0.542

-0.183

112518
1.582
3.508
0.904
-0.075
-28374
25.253

131660
2.261
4.971
1.116
0.082
77817
15.912

169118
3.363
4.755
1.391
-0.293
129284
16.238

-0.070

0.172

0.286

-0.065

0.166

0.296

-12.332

36.327

81.033

0.252
0.366
0.311

0.159
0.215
0.262

0.162
0.222
0.269

-2.606
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ДОДАТОК Ж
Таблиця Ж.1
Розрахунок інтегрального показника економічної ефективності для АТ «Мотор Січ»
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.2
3.3
3.4
3.5

Показник

Ранг

2014

2015

2016

2017

2018

2
Маневреність влас.
оборотних коштів.
Коеф. покриття.
Коеф. швид. ліквідності.
Коеф. абсол. ліквід-ті.
Пок-к забезп. акт. влас.
коштам
Коеф.матеріальних
оборотних коштів
Коеф. фін. стій-ті.
Коеф. фін. авто-мії.
Темп приросту реал.
активів.
Коеф. частки Влас.
Обр.Коштів.
Коеф. мобільних та
іммоб. Засобів.
Коеф. мобільності
оборот коштів
Коеф. майна вироб.
признач.
Коеф. прогнозу
банкрутства
Фондовіддача.
Коеф.обор.деб. Забор.
Коеф. оборот.активів.
Коеф. оборот-ті власного
капіталу.

3

4

5

6

7

8

Інтегальна
складова
9

16

0.131305874

0.135109643

0.186768187

0.177969229

0.089504556

0.64

3
4
5

2.815375016
2.436066167
0.238369403

2.786305596
2.148428985
0.24134711

3.211242827
2.541421762
0.412989813

3.530729907
2.841411135
0.45039205

4.484522037
3.506021961
0.311880599

0.068571
0.078328
0.13066

7

0.644807532

0.641101823

0.688594088

0.716772445

0.777010796

0.222897

8

0.844187269

0.987451666

1.006326395

0.940566705

1.073322491

0.13224

14
20

1.850160348
0.649142547

2.182297864
0.685761659

1.825921934
0.64611783

0.001965215
0.000662747

2.623108615
0.723993922

0.113219
0.044644

12

1.261387267

1.18309682

1.27180824

11.18634782

0.951507827

0.48

21

0.436615464

0.454077874

0.501068432

0.529603836

0.556610291

0.24396

23

0.677125254

0.708277309

0.729141407

0.738873041

0.716348208

0.3356

24

0.138482467

0.164838801

0.255510814

0.255030938

0.139053061

0.95532

25

1.166451018

1.278618436

1.277180632

1.201682106

1.356964484

0.698474

22

0.198189217

0.199878438

0.272995456

0.320334631

0.396872375

0.551418

15
19
18

2.200802145
3.979779
0.720968

2.505944769
3.833356
0.74088

1.720194617
2.590419
0.45971

1.720194617
1.753337
0.55732

1.718370659
1.323843
0.41675

0.60139
0.90661
0.72

17

0.14498

0.23885

0.12086

0.16016

0.05863

1.03864
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Продовження табл. Ж.1
1

2

Рент-ть реал. прод.
Рентабельність
4.2
обертання активів.
Рент-ть вкладень у
4.3
підпр-во.
Рент-ть за осн. засобами
4.4
вироб-ва.
4.5
Рент-ть опер. прибутку
4.6
Рент-ть тов.випуск
4.7
Рент-ть вал.прибутку
Усереднене значення
інтегрального показника
ефективності
4.1

3

4

5

6

7

8

9

11

0.339635095

0.428169382

0.329165263

0.368762693

0.141682136

0.44

10

0.104842613

0.182121409

0.085629861

0.114188882

0.042636064

0.4

6

0.094114499

0.163796174

0.078184751

0.106149352

0.042454099

0.24

1

0.298896947

0.584380368

0.30485851

0.441333326

0.173624825

0.04

2
9
13

0.339635095
0.660803617
0.486027186

0.428169382
1.206735828
0.645183833

0.329165263
0.82315508
0.600117559

0.368762693
0.835364036
0.558560487

0.141682136
0.237833874
0.40428109

0.08
0.36
0.52

0.40167884

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [55]
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Таблиця Ж.2
Розрахунок інтегрального показника економічної ефективності для ПрАТ «ЗТР»
1
1.1

Показник

Ранг

2014

2015

2016

2017

2018

2
Маневреність влас. оборотних
коштів.

3

4

5

6

7

8

Інтегальна
складова
9

16

-0.02449433

-0.01573374

-0.06945912

-0.17308083

-0.04142456

-0.1045

1.2

Коеф. покриття.

3

0.240020115

0.173546133

0.201256245

0.346188826

0.17775826

0.5838

1.3

Коеф. швид. ліквідності.

4

0.230179708

0.167399269

0.175206996

-0.18674709

0.17775826

0.02012

1.4

Коеф. абсол. ліквід-ті.

5

0.018615202

0.013003213

0.055480039

0.113162183

0.034061005

0.15795

1.5

Пок-к забезп. акт. влас. коштам

7

-3.16631748

-4.76215663

-3.96878992

-1.88859699

-4.62561761

-0.2667

1.6

Коеф.матеріальних оборотних
коштів

8

0.222678601

0.281166696

0.256866328

0.219309315

0.26817309

0.06722

2.1

Коеф. фін. стій-ті.

14

0.115490486

0.319470481

-0.54050775

-4.96858194

-0.54713894

-0.09177

2.2

Коеф. фін. авто-мії.

20

0.103533367

0.469443972

-1.17631526

-1.3035893

-1.20818277

-0.75695

2.3

Темп приросту реал. активів.

12

1.142901742

1.006093107

1.366036962

1.331786041

0.04568

2.4

Коеф. частки Влас. Обр.Коштів.

21

-0.46234532

-1.08643627

-1.76588571

0.224738703

-0.89997073

-0.4746

23

0.404664196

0.343122975

0.370816386

0.451541049

0.476528733

0

24

0.055467403

0.07755684

0.074926551

0.279424002

0.32687994

0

2.5
2.6

Коеф. мобільних та іммоб.
Засобів.
Коеф. мобільності оборот
коштів

2.7

Коеф. майна вироб. признач.

25

0.378631415

0.400034619

0.38108764

0.555516886

0.604769394

0

2.8

Коеф. прогнозу банкрутства

22

-1.32935483

-2.51599552

-3.90258781

-0.00206364

-2.27647019

-0.51313

3.2

Фондовіддача.

15

1.50679

1.109939

2.543903

2.161938

0.15982

3.3

Коеф.обор.деб. Заборг.

19

0.797281

0.600934

1.421718

2.180427

0

3.4

Коеф. оборот-ті активів.

18

0.379956

0.29842

0.60347

0.53036

0.17256
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Продовження табл. Ж.2
1

2

3

4

5

6

7

4.1

Рент-ть реал. прод.

11

0.119624028

0.011117624

0.355203769

0.226305256

0.16483

4.2

Рентабельність обертання
активів.

10

-0.63523009

-0.72706581

-0.23891275

-0.10777773

0

4.3

Рент-ть вкладень у підпр-во.

6

-0.6300612

-0.71766356

-0.22839999

-0.10124884

0

4.4

Рент-ть за осн. засобами виробва.

1

-2.24088133

-2.79391838

-1.04145139

-0.37755035

0

4.5

Рент-ть опер. прибутку

2

0.119624028

0.011117624

0.355203769

0.226305256

0.927526

4.6

Рент-ть тов.випуск

9

0.175488615

0.014607673

0.699920837

0.372658046

0.17191

4.7

Рент-ть вал.прибутку

13

0.318337384

0.238918896

0.492508652

0.392726768

0.20461

Усереднене значення інтегрального
показника ефективності

8

9

0.02746424

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [59]
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Таблиця Ж.3
Розрахунок інтегрального показника економічної ефективності для ПрАТ «ЗЕРЗ»
Показник

Ранг

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

9

16

0.721080131

0.1983825

2.5799116

0.196667832

8.467012022

0.64

3
4
5

1.313024472
0.859323174
0.225715727

1.240469
0.8641265
0.047704917

1.0254299
0.7863477
0.0656069

1.032609563
0.825926559
0.006413252

1.038300134
0.741987893
0.324287698

0.117
0.05004
0.2

7

0.238399572

0.193853468

0.024799289

0.031579761

0.036887344

0.27111

2.1

2
Маневреність влас.
оборотних коштів.
Коеф. покриття.
Коеф. швид. ліквідності.
Коеф. абсол. ліквід-ті.
Пок-к забезп. акт. влас.
коштами
Коеф.матеріальних
оборотних коштів
Коеф. фін. стій-ті.

Інтегальна
складова
10

2.2
2.3

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.4
2.5
2.6

8

0.74234

1.071599031

0.613190539

0.730178695

0.729611095

0.23873

14

1.26698

1.294595629

1.173069987

0.545390663

0.50301696

0.56

Коеф. фін. авто-мії.

20

0.55888

0.564193365

0.53982154

0.352914429

0.334671513

0.8

Темп приросту реал. актив.

12

1.060171261

0.979085386

1.032733062

0.991534293

0.40631

Коеф. частки Влас.
Обр.Коштів.
Коеф. мобільних та іммоб.
Засобів.
Коеф. мобільності оборот
коштів

21

0.15895

0.133925827

0.110658779

0.016255385

0.021455033

0.80939

23

0.59161

0.561770418

0.570837238

0.655477849

0.67939187

0

24

0.00443

0.171905194

0.038457153

0.063979976

0.006210723

0.94981

2.7

Коеф. майна вироб. признач.

25

0.77931

0.965414975

0.965089035

1.017579642

0.994990576

0.09481

2.8

Коеф. прогнозу банкрутства

22

-0.2737

-0.29391876

-0.34951968

-0.62296708

-0.63648181

-0.88

3.2

Фондовіддача.

15

2.31972

3.456323

3.819191

5.741556

6.896212

0.15138

3.3

Коеф.обор.деб. Заборг.

19

0.907342

2.047819

2.323375

3.313402

3.532147

0.06334

3.4

Коеф. оборот-ті активів.

18

0.81462

1.23614

1.20841

1.58496

1.76464

0.13618

3.5

Коеф. оборот-ті власного
капіталу.

17

-0.1034

-0.0405

-0.2511

0.01057

0.00253

0

-0.0556

264

265

Продовження табл. Ж.3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.2

Рент-ть реал. прод.

11

-0.0329

-0.05280281

-0.02256216

-0.07057863

-0.00754576

0.004126758

-0.06875

4.3

Рентабельність обертання
активів.

10

-0.05528296

-0.02192712

-0.09753628

0.003646409

0.00057611

0

4.4

Рент-ть вкладень у підпр-во.

6

-0.0310

-0.05831747

-0.02187467

-0.08861884

0.003537093

0.000582422

0

4.5

Рент-ть за осн. засобами
вироб-ва.

1

-0.0913

-0.1604675

-0.06216189

-0.30834567

0.013328435

0.002365808

0

4.6

Рент-ть опер. прибутку

2

-0.0329

-0.05280281

-0.02256216

-0.07057863

-0.00754576

0.004126758

-0.0125

4.7

Рент-ть тов.випуск

9

-0.0364

-0.05841152

-0.02543069

-0.07472818

-0.00839013

0.004330481

-0.05792

4.8

Рент-ть вал.прибутку

13

0.0952

0.096020669

0.112797629

0.05552851

0.100637837

0.047043898

0.09616

Усереднене значення інтегрального
показника ефективності

0.22

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [58]
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Таблиця Ж.4
Розрахунок інтегрального показника економічної ефективності для ПрАТ «Запоріжкран»
Показник

Ранг

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Інтегальна
складова
10

1.1

Маневреність влас.
оборотних коштів.

16

-0.096

-0.101

-0.699

0.664

-0.026

-0.033

-0.32399

1.2

Коеф. покриття.

3

0.297

0.405

0.722

1.369

0.307

0.449

0.11888

1.3

Коеф. швид. ліквідності.

4

0.297

0.405

0.722

1.369

0.307

0.449

0.11888

1.4

Коеф. абсол. ліквід-ті.

5

0.678

0.06

0.194

0.245

0.018

0.018

0.2

7

-2.37

-1.466

-0.38

0.269

-2.248

-1.224

-0.26706

8

0.123

0.085

0.132

0.153

0.228

0.269

0.0713

1.5
1.6

Пок-к забезп. акт. влас.
коштам
Коеф.матеріальних
оборотних коштів

2.1

Коеф. фін. стій-ті.

14

0.004

-0.442

-5.002

-0.476

-0.444

-0.362

-0.05012

2.2

Коеф. фін. авто-мії.

20

0.003

-0.793

-10.011

-0.909

-0.799

-0.567

-0.06407

2.3

Темп приросту реал. актив.

12

0.936

1.071

1.093

0.954

0.957

0.42497

2.4
2.5
2.6

Коеф. частки Влас.
Обр.Коштів.
Коеф. мобільних та іммоб.
Засобів.
Коеф. мобільності оборот
коштів

21

-0.226

-0.503

-0.38

-0.117

0.107

-1.066

0

23

0.187

0.212

0.259

0.306

0.399

0.474

0.24042

24

0.028

0.228

0.148

0.269

0.179

0.06

0.35851

2.7

Коеф. майна вироб. признач.

25

0.935

0.873

0.872

0.846

0.827

0.795

0.77143

2.8

Коеф. прогнозу банкрутства

22

-0.641

-1.218

-1.02

-0.542

-0.183

-2.606

-0.13038

3.2

Фондовіддача.

15

0.947

1.472

1.582

2.261

3.363

0.27368

3.3

Коеф.обор.деб. Заборг.

19

7.464

4.243

3.508

4.971

4.755

0.47894

3.4

Коеф. оборот-ті активів.

18

0.651

0.943

0.904

1.116

1.391

0.26757

3.5

Коеф. оборот-ті власного
капіталу.

17

0.993

0.377

-0.075

0.082

-0.293

-0.48171
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Продовження табл. Ж.4
1

2

3

4.2

Рент-ть реал. прод.

11

4.3

Рентабельність обертання
активів.

10

4.4

Рент-ть вкладень у підпр-во.

6

4.5

Рент-ть за осн. засобами
вироб-ва.

4.6

5
0.2463

6
0.34447

7
0.25253

8
0.15912

9
0.16238

-0.406

0.068

-0.07

0.172

0.286

0.0659

-0.788

-0.378

0.068

-0.065

0.166

0.296

-0.02878

1

-1.1020

-0.5695

0.11028

-0.12332

0.36327

0.81033

-0.00935

Рент-ть опер. прибутку

2

-0.2188

0.246

0.344

0.252

0.159

0.162

0.0263

4.7

Рент-ть тов.випуск

9

-0.312

0.252

0.555

0.366

0.215

0.222

0.14118

4.8

Рент-ть вал.прибутку

13

0.299

0.419

0.379

0.311

0.262

0.269

0.52

Усереднене значення інтегрального
показника ефективності

4
-0.2188

10
0.14478

0.11469104

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]
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Таблиця Ж.5
Розрахунок інтегрального показника економічної ефективності для ПАТ «Завод «Перетворювач»
Показник

Ранг

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Інтегальна
складова

3

4

5

6

7

8

9

10

16

-0.0263

-0.0789

0.113136

-0.1288

-0.0082

3
4
5

0.786
0.71
0.0056

0.891
0.7996
0.0703

1.0303
0.8749
0.1554

0.8078
0.751
0.02476

0.731
0.6765
0.0022

0
0
0

0.12
0.16
0.2

7

-0.272

-0.1223

0.0295

-0.2378

-0.3679

0

-0.28

2.1

2
Маневреність влас.
оборотних коштів.
Коеф. покриття.
Коеф. швид. ліквідності.
Коеф. абсол. ліквід-ті.
Пок-к забезп. акт. влас.
коштам
Коеф.матеріальних
оборотних коштів
Коеф. фін. стій-ті.

2.2

Коеф. фін. авто-мії.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.2
3.3
3.4
3.5

Темп приросту реал.
активів.
Коеф. частки Влас.
Обр.Коштів.
Коеф. мобільних та іммоб.
Засобів.
Коеф. мобільності оборот
коштів
Коеф. майна вироб. признач.
Коеф. прогнозу банкрутства
Фондовіддача.
Коеф.обор.деб. Заборг.
Коеф. оборот-ті активів.
Коеф. оборот-ті власного
капіталу.

-0.32097

0.445290

0.272529145

0.417075851

0.712910153

0.70472813

0

14

0.301437
5
0.693490

0.7677353

0.82335701

0.966618647

0.594195095

0.43293640

0.39079

20

0.409503

0.4343044

0.451561052

0.491513008

0.372724202

0.30213232

0.5018

1.000754

1.071349814

1.126723181

0.863508165

0.98012452

0.48

8

12
21

-0.13291

-0.120017

-0.05898134

0.015142671

-0.11776476

-0.18383029

-0.56109

23

0.455559

0.441124

0.48222151

0.514015269

0.495147302

0.49957462

0.23814

24

0.002023

0.007167

0.078919586

0.333296221

0.030656371

0.00302444

0.60253

25
22
15
19
18

0.831603
-0.72139
0.661105
4.635532
0.298036

0.9851961
-0.681158
1.317545
6.788628
0.58189

0.780634717
-0.60018419
1.520933889
6.57735
0.63102

0.893686548
-0.48372993
0.121456235
0.919366
0.04964

1.20739471
-0.73067683
0.357100888
1.524956
0.14801

1.19416180
-0.8672352

0
-0.56665
0.49897
0.68158
0.59818

17

-0.0258

0.03843

0.08407

-0.4561

-0.0725

-0.1971
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Продовження табл. Ж.5
1

2

3

4

5

6

7

8

4.1

Рент-ть реал. прод.

11

-0.06372

0.0378229

0.047792618

-3.30733722

0.14466136

0

4.2

Рентабельність обертання
активів.

10

-0.00653

0.017283

0.041309547

-0.16087511

-0.0211682

-0.12361

4.3

Рент-ть вкладень у підпр-во.

6

-0.00678

0.017303

0.041319003

-0.17000695

-0.02188812

-0.07178

4.4

Рент-ть за осн. засобами
вироб-ва.

1

-0.01490

0.040415

0.102876847

-0.40808272

-0.05309735

-0.01221

4.5

Рент-ть опер. прибутку

2

-0.06372

0.0378229

0.047792618

-3.30733722

0.14466136

0.002245

4.6

Рент-ть тов.випуск

9

-0.13794

0.112424

0.123517833

-4.42195875

0.170644704

0

4.7

Рент-ть вал.прибутку

13

0.53800

0.663570

0.613071113

0.252065112

0.152265754

0.52

Усереднене значення
інтегрального показника
ефективності

9

10

0.114433

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [56]
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ДОДАТОК И
Рішення матричних рівнянь для визначення впливу показників ділової
активності на показники прибутковості з використанням матричного підходу
здійснемо на підставі X-матриці, що містить значень незалежних перемінних.

X=

-5,52

-2,19

-9,75

0,364

0,058

-10,34

-4,05

-25,11

1,06

0,25

-0,16

-0,062

-0,308

0,01

0,002

-5,53

-2,19

-9,75

0,36

0,058

-5,83

-2,19

-8,86

0,35

0,06

За умови, що Y - вектор теоретичних значень залежної перемінної:
Y = (Y i),

(И.1),

-17835
-6722
Y=

-33326
1415
228

Параметри результативної перемінної по матриці обчислюються за
формулою:
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Yi = a1x1+a2x2+a3x3+a4x4+a5x5,

(И.2)

де Yi – результативна перемінна;
x – матриця значень незалежних перемінних;
а – вектор оцінок параметрів моделі, a=(ai).
Для оцінки параметрів a1, a2, a3, а4 за методом найменших квадратів з
використанням техніки матричного рахування з використанням числових значень
матричне рішення буде мати вигляд:
Рішення матриці у числових значеннях має наступний вигляд:
a11= 5000 · (179740.1) + (-19900.3) · (70881.84) + (703.3805) · (364721.2) +
+(-57568.6) · (-14308.7) + (199152.4) · (-2849.97) = 898700500 + (-1410569880.552)
+ (256537780.0166) + (823731826.82) + (-567578365.428) = 821860.8566
a21= (-19900.3) · (179740.1) + (80238.23) · (70881.84) + (-2425.04) · (364721.2) +
+(253349.4) · (-14308.7) + (-840992) · (-2849.97) = (-3576881912.03) +
+(5687433380.7432) + (-884463498.848) + (-3625100559.78) + (2396801970.24) =
=-2210619.6748
a31= (703.3805) · (179740.1) + (-2425.04) · (70881.84) + (241.0603) · (364721.2) +
+(892.4658) · (-14308.7) + (10234.19) · (-2849.97) = (126425681.40805) +
+(-171891297.2736) + (87919801.88836) + (-12770025.39246) + (-29167134.4743) =
=517026.15604999486
a41 = (-57568.6) · (179740.1) + (253349.4) · (70881.84) + (892.4658) · (364721.2) +
+1237754 · (-14308.7) + (-3435210) · (-2849.97) = (-10347385920.86) +
+ (17957871634.896) + (325501197.53496) + (-17710650659.8) + (9790245443.7) =
=15581695.470959002
a51 = (199152.4) · (179740.1) + (-840992) · (70881.84) + (10234.19) · (364721.2) +
+(-3435210) · (-14308.7) + 10206090 · (-2849.97) = (35795672291.24) +

272

+(-59611060385.28) + (3732626057.828) + 49153389327 + (-29087050317.3) =
=-16423026.512
Запис регресії з використанням числових значень параметрів представлений
у вигляді:
Yі=821860xi1-2210619.67xi2+517026.6xi3+15581695.47xi4-16423026.51xi5
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ДОДАТОК К
Таблиця К.1
Розрахунок коефіцієнта банкрутства за формулою Терещенка
для ПрАТ «Запоріжкран», за роками

Валюта балансу/ Поточні
зобов’язання

2013
0.0980653
9
2.4124219
59

0.1813081
4

1.3973874
87
0.7884160
37
1.6089618
01

2015
0.022609
45
1.562045
95
0.378200
93
0.484533
26

Чистий прибуток/Валюта
балансу;

0.1227473

Чистий прибуток/Виручка
від реалізації;

0

0

0

0

0

0

0

0.6770093
97

0.4900153
86

0.780546
89

0.934813
50

0.4946844
32

0.6119900
26

0.8373400
6

328830

309376

360364

367300

432221

467622

436100

Поточні зобовязання

136307

221396

230700

155955

126129

720175

566651

Чистий прибуток
Виручка від реалізації
продукції, товарів, послуг
Сash-flow

-40363

-243917

-136290

25051

-28259

77817

129284

222621

151599

281281

343357

213813

286180

365164

-13367

14443

-5216

16389

-979

-14954

1226

0

0
15.670322
7

0
6.035571
4

0

0
1.0026725
5

0

0

3.1056796
54

4.8833158
79

Сash-flow/Поточні
зобов’язання

Виробничі запаси/Виручка
від реалізації;
Виручка від реалізації
прод, тов, п./Валюта
балансу.
Валюта балансу

Виробничі запаси
Z=
1,5A+0,08B+10C+5D+0,3E
+0,1F

1.9881182

2014
0.0652360
48

2016

2018
0.0207643
98
0.6493171
8

0.0021635
89

2.355166
55

2017
0.0077618
9
3.4268169
89

0.068203
10

0.0653809

0.1664100
49

0.2964549
42

0.072959
05

0.1321669

0.2719162
76

0.3540436
63

0.105088
00

1.486352
9

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [57]

2019

0.7696095
13

Критичні значення коефіцієнта банкрутства:
Z - менше 0 — підприємство - напівбанкрут;
Z - від 1 до 2 — фінансова стійкість порушилась, але за умови переходу на антикризове управління
банкрутство не загрожує;
Z - більше 2 — підприємство вважається фінансово стійким.
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Таблиця К.2
Розрахунок коефіцієнта банкрутства за формулою Терещенка для ПрАТ «ЗЕРЗ»,
за роками
Показники
Сash-flow/Поточні
зобов’язання;
Валюта балансу/ Поточні
зобов’язання;
Чистий прибуток/Валюта
балансу;
Чистий прибуток/Виручка від
реалізації;
Виробничі запаси/Виручка від
реалізації;
Виручка від реалізації прод,
тов, п./валюта балансу.
Валюта балансу
Поточні зобовязання
Чистий прибуток
Виручка від реалізації
продукції, товарів, послуг
Сash-flow
Виробничі запаси
Z=
1,5A+0,08B+10C+5D+0,3E+0,1F

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0.00057388

0.005538453

0.218913838

-0.16114729

0.037543784

0

0

2.60142502

2.333172998

2.337297281

2.173069987

1.564400589

1.5199027

11.4404407

0.13404442

-0.03104476

-0.05831747

-0.02187467

0.0011574

0.00058242

0.10755706

0.034408244

-0.06786323

-0.01773835

0.0007528

0.00032647

0.08640979

0.182499812

0.22588734

0.140436941

0.13919547

0.0884485

0.11333979

1.24626333

0.902247734

0.859338317

1.233185593

1.097928522

1.5374407

1.78397012

349041
134173
46787

339542
145528
-10541

305826
130846
-17835

307296
141411
-6722

376060
240386
-33326

400046
263205
463

391469
34218
228

434997

306351

262808

378953

412887

615047

698369

77
37588

806
55909
0.142552587

28644
59365

-22788
53219

0
54400

0
79153

-0.25343633

-0.20986418

9025
57472
0.956742049

0.3172085

1.05669378

2.23775366

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [58]

0.088618837
0.080714578

Таблиця К.3
Розрахунок коефіцієнта банкрутства за формулою Терещенка для АТ«Мотор Січ»,
за роками
Показники
Сash-flow/Поточні зобов’язання;
Валюта балансу/ Поточні
зобов’язання;
Чистий прибуток/Валюта балансу;
Чистий прибуток/Виручка від
реалізації;
Виробничі запаси/Виручка від
реалізації;
Виручка від реалізації прод, тов,
п./Валюта балансу.
Валюта балансу
Поточні зобовязання
Чистий прибуток
Виручка від реалізації продукції,
товарів, послуг
Сash-flow
Виробничі запаси
Z = 1,5A+0,08B+10C+5D+0,3E+0,1F

2013
0.09430

2014
0.058

2015
0.0541

2016
0.17565

2017
0.05981

2018
-0.2569

5.17538

4.15783

3.93391

4.413316

4.7785

6.26025442

0.10004

0.094114

0.666327

0.07818

0.106149

0.042454

0.153681

0.1454

0.245819

0.18627

0.204890

0.102305

0.176318

0.1892218

0.2433455

0.361841

0.278438

0.3766606

0.6509

0.64719

0.6663275

0.419738

0.518079

0.4149

13186439
2547916
1319191

16579454
3987521
1560367

20756541
5276301
3399842

25125654
5697126
1964443

29243457
6119755
3104174

29495220
4711505
1252193

8583924

10730122

13830655

10546207

15150429

12239687

240276
1513502
2.442299
8

231714
2030373

285633
3365629

1000747
3816055

366082
4218462

-1210718
4610208

2.209518973

8.4279245

2.4800302

2.741488

1.20593

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [55]
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Таблиця К.4
Розрахунок коефіцієнта банкрутства за формулою Терещенка
для ПАТ «Завод «Перетворювач», за роками
Показники
Сash-flow/Поточні зобов’язання;
Валюта балансу/ Поточні зобов’язання;
Чистий прибуток/Валюта балансу;
Чистий прибуток/Виручка від реалізації;
Виробничі запаси/Виручка від реалізації;
Виручка від реалізації прод, тов,
п./Валюта балансу.
Валюта балансу
Поточні зобовязання
Чистий прибуток
Виручка від реалізації продукції, товарів,
послуг
Сash-flow
Виробничі запаси
Z = 1,5A+0,08B+10C+5D+0,3E+0,1F

2013
0.018118812
1.69929793
0.007203695
0.021244357
0.105628193

2014
-0.0155909
1.782082
-0.0067855
-0.0219
0.1374320

2015
0.073785566
1.847736017
0.01730371
0.029702581
0.084846283

2016
0.2467191
2.0045198
0.0413190
0.065464
0.1228318

2017
-0.286525265
1.631555417
-0.170006946
-3.240767736
0.66350826

0.339087461

0.309573

0.582565869

0.6311678

0.052458849

188792
111100
1360

175225
98326
-1189

174818
94612
3025

174738
87172
7220

156923
96180
-26678

64017

54245

101843

110289

8232

2013
6762
0.4730692

-1533
7455
0.013916

6981
8641
0.705501

21507
13547
1.37091

-27558
5462
-17.9988

Примітка: розроблено автором на підставі джерела [56]
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ДОДАТОК Л
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації
1.1. Публікація у періодичному науковому виданні іноземної держави:
1.

El–Bosh D. M. Estimating and managing risks in economy. The Baltic

Scientific Journals. Proceedings of the international center for research, education and
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