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АКТИВІЗАЦІЯФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ
ЯКЧИННИКРОЗВИТКУМАШИНОБУДУВАННЯ

REVIVAL OF FINANCIAL RESOURCES
AS THE FACTOR OF DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY

статті розглянуто фінансово-економічний стан машинобудування на основі аналізу основних ви�
роїшчих фондів, показників рентабельності, ліквідності, фінансової стійкості та ділової активності�
формульовано загальні висновки щодо активізації фінансових ресурсів, які сприятимуть розвитку

топриємств, наповненню внутрішнього ринку вітчизняними товарами, експорту наукоемної продукції�

Рівень розвитку машинобудування є індикатором промисло-
вогота економічного рівня розвиткудержави.ВУкраїні цейбага-
тогалузевий комплекс історично має потужшін та унікальний за
своїмиможливостями науково-технічний потенціал.

Негативні наслідки некерованих структурних змін при загаль-
ному зменшенні обсягів виробництва призвели до зростання пито-
мої ваги паливно-сировинних галузей і навпаки — до різкого змен -
шення продукції наукоємних галузей, перша серед яких — машино

. будування. Неефективне використання ресурсного потенціалу,
структурні диспропорції та висока енергоємність виробництва при-
звелидо погіршення економічногостанупідприємств машинобуду-
вання. Цей комплекс потребує структурної перебудови, орієнтації
на експорт високотехнологічних товарів, переорієнтації
підприємств військово-промислового комплексу на випуск конку-
рентиоспроможних на світових ринках товарів.

Умашинобудівній галузі Україниналічується 2,1 тис, підприємств
і наукових організацій, в яких працює майже 1,7 млн . чоловік. Обсяги
виробництва продукції машинобудування протягом 2000 року зросли
на 16,8% (у 1999 спад становив 0,8%) [1]. Питома вага галузі у струк-
турі промисловості — 13,2% (у 1991 — 26,4%). Зовнішньоторговельні
операції зменшуються, в 2000 сальдо зовнішньої торгівлі продукції ма-
шинобудування було від’ємним — $648 млн . [2].

Макроекономічна політігка держави мас бути спрямована на
створення передумов для збільшення обсягів валового внутрішньо-
го продукту (ВВП), продукції промисловості та сільського госпо-
дарства, зростання інвестицій шляхом зменшення рівня інфляції в
країні, збільшення інвестицій в основний капітал, підвищення спо-
живчого попиту на товари вітчизняних виробників, зменшення без-
робіття.Динаміка основіпіх макроекономічних показників, вираже-
на індексами, відображає зміни у стані виробництва промислової
продукції, цінах, інвестиційному кліматі (див.табл. і). .

Як свідчать дані таблиці і [1], в Україні у 2000 році негативни-
факторами були: високий рівень інфляції (25,8%), зростання

цін виробників промислової продукції (20,8%) та продукції jviauiH-
нобудування (18,1%).Але вперше за часів незалежної України по-
зитивною тенденцією економіки стало зростання реального ВВП
на 6%.Це відбулося завдяки відновленню активності в промисло-
вості (12,9%), в деяких галузях рівень зростання виробництва пере-
вищував 20% (легка, харчова промисловість, чорна металургія, де-
ревообробна та целюлозно-паперова промисловість). Вперше за
останні шість років зростання промислового виробництва наміти-
лося в одній з основних стратегічних галузей для економіки Ук-
раїни — машинобудуванні.

Зростання виробництва продукції машинобудування та мета-
лообробки не може бути довготривалим через кризовий фінансо-
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вий стан підприємств галузі, нераціональну галузеву та техно-
логічну структуру, орієнтацію підприємств на випуск продукції
військово-промислового комплексу без диверсифікації вироб-
ництва цих підприємств. Всі перелічені фактори не створили на-
лежних умов для активного інвестування економіки за останнє де-
сятиріччя, зокрема машинобудування (незважаючи на позитивні
тенденції 2000 року),а тому індекс інвестицій в основний капітал не
збільшувався (табл.1).

Зростання обсягів виробництва не завжди супроводжувалося
позитивними змінами фінансового стану, який є характеристикою
економічної діяльності підприємств у цілому і галузі зокрема.
Аналіз фінансового стану галузі визначає ����	
��	�	��
���
ліквідність та фінансову стійкість, дає змогу підприємствам порів-
няти свої аналогічні показники, визначити їх економічний по-
тенціал, скоригувати напрямки роботи. Розглядаючи режим креди-
тування та інвестування у фінансово стійкі підприємства, зменшу-
ючи відсоткові ставки та збільшуючи вартість вкладеного капіталу,
фінансовий стан також враховуютьбанки й інвестори.

Фінансовий стан галузі — це комплексне поняття, яке є рс-
�Таблиця 1. Індекси основних соціально-економічних

показників в Україні за 1995-2000 роки,
% від попереднього року

- - Показник 1995 :ї996Т ЛШ ���� ����
і ,У

�����
•у

98.3
г “ І '-і

87,8 90,0 ’ 97,0ВВП 99,6 106

��	���� ���� ���� !��  	
��� �"
�	#�$

281,7 139,7 110,1 120,0 119,2 125,8�	�!�! ��	�	

���	%��#��
��	 �#��&

��� �"

'���
��	��
�	�	&
���� !��  	
�	�!�! ��	�	 �	#�$

272,1 117,3 105,0 135,3 115,7 120,8

МИ
Ціни по машинобудуванню
(грудень до грудня
попереднього року)

3,8 111,5 123,5 115,0 118,1

(��	%�����	 ��	��
�	�	&
��	 �#��&

88,0 94,9 99,7 99,0 104,3 112,9

(��	%�����	 ��	 �#��&
��)��	%� �����"
�!���		%�	%#�

73,9 99,8 97,0 97,9 116,876,1та

���!
����& � 	
�	���*
#������ � ��	��
�	�	
��
���!
����& � 	
�	���*
#������ � ��)��	%� ������

125,291,9 97,8 100,982,660,0

140,9118,993,3 105,676,649,4
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SSВ цілому по промисловості, але цього неможна склзал. про
мапнпгобудування, адже воно вирізняється високою ліпомою паюю

коштів (сировина, основні матеріали, незавершене пироб-прмукЕ.). аванозваних у незавершене
Збільшення оборотності дебіторської (п.7, табл.з; та кргои

шорської Заборгованості (п.9. табл. 3) у промисловост. та нге
більшоюмірою в машинобудуванні підтверджує то»фа . ‘

шення бартерних операцій поліпшує ситуацію 3 обі' .
ми і стабілізує фінансовий стан . Слід зазначити, що се} •

способом управління дебіторською заборгованістю є 1
рахунків з покупцями, орієнтація на велику'кількість покупц
тою зменшення ризику несплати одним або кількома покупця.

Показником, який характеризує ефективність використанії
основних фондів, є оборотність основних фондів (фондовіддача
п.13, табл.З). Оскільки фондовіддача відображає суму реалізованої
продукції на одну гривню основних фондів, то зменшення даного
показника (0,42 грн .у 1999,0,33 грн .у 2000 році) є негативним сек-
тором для машинобудування, оскільки зростання вартості основ-
них фондів повинно бути пропорційним збільшенню виручки від
реалізації. Слід також враховувати і моральний знос, високу енер-
гоємність основних засобів, неефективні застарілі технології вироб-
ництва.Томує необхідним створення умов для технічного переозб-
роєння підприємств, оновлення їх основних фондів, впровадження
нових високотехнологічних виробництв та наукоємних технологій.
Також варто згадати про незначне підвищення оборотності власно-го капіталіі в машинобудуванні (п.15, табл.3), яке пояснюється ви-
ключно підвищенням виручки від реалізації гіт.1, табл.З), оскільки
суттєво власний капітал не змінився (п.14, табл.З).

Позитиві тенденції підвищення показників ділової активності
підприємств машинобудування разом із збільшенням обсягів ви-робництва у 2000 році пов'язані зі стабільною роботою хімічного і чнафтохімічного машинобудування, електротехнічної промисло-вості, промисловості металевих конструкцій та змінами в законо-давстві щодо оподаткування в таких галузях:

• тракторному та сільськогосподарському машинобудуванні —списано суми пені штрафних і фінансових санкцій, несплачеиих добюджетів і державних цільових фондів на І січня 2000 року (Закон
України від 20.04.2000 «Про списання та реструктуризацію подат-
кової заборгованості платників податків — підприємств тракторо-будування та комбайнобудування»), реструктуровано податкову
заборгованість з податку на додану вартість, податку на прибуток
підприємств, прибуткового податку з громадян , плати за землю,
збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, збо-
ру до Державного інноваційного фонду, відрахувань та зборів на
будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних
доріг загального користування;

• автомобільній промисловості — створені умови (закон України
від 19.09.1997 «Про стимулювання виробництва автомобілів в Ук-
раїні») для інвесторів (інвестиції не менше S150 млн .): пільги на
ввізне мито, звільнення від оподаткування земельним податком,
встановлення нульової ставки ПДВ (податку на додану вартість)
операцій з продажу автомобілів. Але під дію даного закону підпадає
тільки корпорація «АвтоЗАЗ-Део» (обсягїї виробництва порівняноз
1999 роком зріс у 3рази, темп продажу автомобілів становив 102,3%);
• суднобудівній промисловості — згідно із законом України від

18.11.1999 «Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної

Таблиця 2. Показники рентабельності промисловості
та машинобудування в 1998-2000 роках*

1998 20001999>Ьпп Покіякк nnovw.,,o>Wi. Пвогесдовхт
Миаино6уду»*т««

Птчптсловkm
МатяпобудуміпаМаіштобупуття

10 398 5S8 SO
1 ЗОЇ SSR.80

Результат
реалізації, тис, гри.

1 віл 15 471 599.50
1 800 894.50

23 999 496.50
З 005 690.402 Чистий прибуток.

тис, гри. 9 581 772 70
1 324 694.20

14 4R8 071.80
І 482 476.10

II 600 156.4Q
952 639,70Затрати

виробництво
продукції.

на
З 96 160 147.ЯП

П 712 075.90
122 576 Я їб ЯО
13779619,00

149 515 193.10
18 646 112.70тис.

•її.
Підсумок
балансом па кілець
року, тис, гри.
Рентабельність
продукції, (п.І /п.З
100), %
Відхилення
рентабетьності
продукції
попереднього року
(+/-) ^Рентабельність
усього капіталу,
(п,2/п.4 100\ %
Відхилення
рентабельності
усього капіталу віл
попереднього року
(+/-)

та4 260 904 257 00
55 831 014,00

287 894 414 6Q
55677206Д)

288 106 425 30
53 357 577,90

5 ІЛЛІ
11,12

12.62
13,07

16.05
16.12

6 Швіл 2А1
1.95 3,05

7 3,67 5.03 Ш2Д7 ��KK 1,79

� 1 -1.00-0.870,29

•Джерело: розрахунки автора за даними Держкомстату України
Найпослідовніша політика підприємств машинобудування, якавідповідає меті підвищення інвестиційної привабливості, полягає узоїльшєнні обсягів виробництва і реалізації продукції, яка корис-тується попитом, на довгострокову перспективу і поліпшенні рин -кової кон ’юнктури.

„ Важливою характеристикою фінансового стану підприємств є
ліквідність (можливості погашення короткострокових зобов’язань
підприємств галузі). Вона оцінюється на підставі характеристикиліквідності оборотних коштів (часу, необхідного для перетворенняїх у готівку) з використанням трьох відносних коефіцієнтів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжний коефіцієнт покрит-тя балансу) визначається як відношення грошових коштів, коротко-строкових цінних паперів, коштів у розрахунках та інших активів до
короткострокових зобов'язань підприємства. За розрахунками
(див. рис.З), він характеризує відсутність очікуваної платоспро-
можності підприємств машинобудування за рік,адже його достатнє
значення повинно бути більшим 1,0 [6].

Коефіцієнт покриття балансу (поточної ліквідності) залежить
від галузі виробництва, тривалості виробничого циклу, структури
запасів і витрат тощо. Значення даного коефіцієнта показує платос-
проможні можливості підприємств галузі.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення су-
ми грошових коштів і короткострокових цінних паперів до короткост-
рокових зобов'язань підприємства.Даний коефіцієнт показує, яку час-
тинукороткострокової заборгованості підприємства можуть погасити в
найближчий час [6]. Він характеризує відсупгість платоспроможності
підприємства машинобудування за періодз 1997 по 2000 роки.

Як свідчать дані, представлені на рис.З, жоден із коефіцієнтів
ліквідності (швидкої ліквідності, покриття балансу та абсолютної
ліквідності) не відповідає нормативному значенню [5], що свідчить
про недостатнюліквідність підприємств машинобудування і харак-
теризує неможливість швидкого погашення короткострокових зо-
бов'язань підприємств галузі. Це пов’язано зі скороченням обсягу
власних оборотних коштів підприємств машинобудування у 2000
році на 1,1%, з відсутністю потужних фінансових інвестицій,
збільшенням виробничих запасів, готової продукції та незаверше-
ним виробництвом.

Ділова активність підприємств галузі у фінансовому аспекті -
це швидкість обороту його коштів [6]. Скориставшись даними таб-
лиці 3, можнадати оцінку оборотності активів промисловості та ма-
шинобудування. Розрахована загальна оборотність капіталу (пЗ,
табл.З) у 2000 ропі дає можливість говорити про прискорення обо-
роту коштів підприємств у машинобудуванні за рахунок збьтьшен -

виручки від реалізації та частково за рахунок інфляційних про-
цесів. У промисловості зменшення оборотності капіталу
нюється виключно зменшенням виручки від реалізації (товарів,
робіт та послуг) п.1, табл.З.

Рис.З. Показники ліквідності підприємств
та машинобудування в 1997-2000 роках*

2 Кгтфіїоогт ипмдої
лтад>*жт> (npr>\ii«wft
дофіїогт ПОКріПТЯ
балику) иорчаппо*
значення понад 1|Г.]
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“Г“
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142
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L Корфиіігкт погргттч
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значення ломи 2.0 [*']

. 1.2
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•Джерело: розрахунки автора за даними Держкомстату України.
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1 аблиця 3. Показники ділової! активності підприємств
Промисловості, машинобудування та металообробки

1998-2000 роках4

розрахункове значення цього коефіцієнта більше одиниці, то неза-
лежність (автономність) підприємства сягає критичної точки.

Характеризуючи незалежність підприємства від зовнішніх дже-
рел, можназазначити, шо коефіцієнт автономну 1999 році порівня-

1997 знизився у промисловості України (з 0,76до0,57) і маши-
нобудуванні (з 0,84 до 0,69), хоч і відповідає нормативному значен -
ню (рис. 3). В світовій практиці значення даного коефіцієнта,
більше за 0,5, свідчить, шофінансування діяльності за рахунок залу-
чених коштів відбувається в допустимихмежах.

Коефіцієнт маневреності власних коштів свідчить, що
більшість підприємств промисловості має застаріле обладнання і

власні кошти підприємств використовуються неефективно, незва-
жаючи на зростання цього показника в 2000 році.Можнастверджу-

іцо фінансова стійкість підприємств промисловості в цілому
та машинобудування зокрема (рис.З) маєдостатній рівень, за ви-
нятком коефіцієнта маневреності. Але підприємства машино*

- будівної галузі не достатньо користуються позиковими коштами
для розвитку виробництва.

Проведений аналіз дає змогу говорити, що зростання вироо-
ництва продукції машинобудування не завжди супроводжується
позитивними змінами фінансових результатів, так окремі показни-

- ки (рентабельність, ділова активність, коефіцієнт зносу, балансо-
вий, чистий прибуток) нижчі, ніж в цілому по промисловості. Слід
зауважити, що загальні причини кризи галузі такі, як відсутність
приросту виробництва протягом п'яти років, розрив традиційних
схем науково-технічної та виробничої кооперації, порівняно неве-
ликий обсяг замкнутих технологічних циклів виробництва, також
впливають нафінансовий результат.

Аналіз стану основних фондів, показників ліквідності, ділової
активності та фінансової стійкості забезпечитьможливість порівня-
ти діяльність окремих підприємств з аналогічними показниками по
галузі, дослідити джерела формування фінансових ресурсів
підприємств та їх ефективне використання, дасть змогу визначити
потенційні можливості для активізації внутрішнього ринку.

Зростання обсягу виробництва продукції машинобудування не
може бути довготривалим через відсутність стимулювання Імпорту
наукоємних, маловитратних, енергоємних виробництв, впровад-
ження новітніх технологій із замкнутим виробничим циклом.
Відсутність галузевих балансового та чистого прибутку пов’язано
виключно з відсутністю в окремих підприємств, особливо військо-
во-промислового комплексу, диверсифікації виробництва конку-
рентоспроможних товарівширокого вжитку.

Головною запорукою поліпшення фінансового стану є створен -
ня умов для формування ефективної.галузевої структури машино-
будування із замкнутими технологічними циклами виробництва,
які знизилибвитратина виробництвоодиниці продукції, сприялиб
поповненню оборотних засобів, завантаженню виробничих потуж-
ностей, стимулюванню розвитку нових видів продукції, особливо
енергозберігаючих технологій.

Обмеженість фінансових ресурсів підприємств
будівного комплексу слід подолати шляхом здійснення ефектив-
ної інвестиційної політики, збільшення капіталовкладень, гаран -тованихдоходамивід оновлених іновостворенихвиробництв, по-
ширенням диверсифікації виробництва. Ефективна інвестиційна
політика вмашинобудуванні дастьможливістьпідприємствам, з од-
ного̂ боку, зменшити обмеженість фінансових ресурсів за рахунок
надійних капіталовкладень, а, з другого — забезпечити на світовому
ринку конкурентоспроможність вітчизняним товаровиробникам
завдяки створенню і впровадженню новітніх технологій.
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промисловості в Україні* суднобудівні підприємства звільнюються
від сплати ПДВ, плати за землю, ввізногомита на імпортніматеріали
та комплектуючі, ПДВ на продаж продукції, виробленої за рахунок
коштів державного бюджету, ПДВ з підприємств, що виконують

£ проектно-конструкторські роботидля суднобудівних підприємств.
Оцінка фінансової стійкості підприємств галузі має на меті

; оцінити величину, струкіуру активів та пасивів і на цін основі виз-
начити фінансову стабільність та незалежність підприємств. Ці по-. казники характеризується коефіцієнтом співвідношення позико-

W .

£

вих та власних коштів, коефіцієнтом автономії, коефіцієнтом мане-
вреності власних коштів ���
�+$�

Як видно з ��
�+� коефіцієнт співвідношення позикових та влас-
них коштів, який показує, скільки залучених коштів припадає на 1

і • ірн . вкладених в активи власних коштів, відповідає нормативному
значен ню. За останні роки цей коефіцієнт значно збільшився, особ-

: лнво це стосується машинобудування (у 2000 році на 1,8%). Якщо
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