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АКТУАЛЬНІСТЬ
Незважаючи на те, що майже 70% промисловості

України, це підприємства машинобудівної галузі, на)
жаль значна їх кількість є збитковими та не інвестицій)
но)привабливими для потенційного інвестора.
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У статті оцінено рівень інвестиційної привабливості провідних підприємств машинобудування міста

Києва та Київської області з 2010—2014 рр. за такими індикаторами, як кількість працівників підприєм�

ства, наявність та стан основних засобів, кредиторська заборгованість перед банками, коефіцієнтом ав�

тономії, коефіцієнтом фінансової залежності, коефіцієнтом самофінансування, коефіцієнтом фінансово�

го ризику, коефіцієнтом абсолютної ліквідності, коефіцієнтом поточної ліквідності, коефіцієнтом швид�

кої ліквідності, рентабельністю активів, рентабельністю операційної діяльності, рентабельністю власно�

го капіталу. Визначено основні параметри, що вплинули на рівень інвестиційної привабливості об'єктів

дослідження та тенденції їх розвитку.

The paper assessed the investment attractiveness leading engineering enterprises of Kyiv and Kyiv region

from 2010—2014. On such indicators as the number of employees, the availability and condition of fixed assets,

payables to banks, the coefficient of autonomy, financial dependence ratio, coefficient of self�financing, financial

risk factor, absolute liquidity ratio, current ratio, quick ratio, return on assets, operating profitability, return on

equity. The main parameters affecting the level of investment appeal of objects of research and their development

trends.
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Основними негативними факторами, що спричини)
ли таку ситуацію, як в галузі в цілому, так і окремо на
підприємствах є моральна застарілість технологій ви)
робництва, низька конкурентоспроможність продукції
та фінансова нестабільність, що в свою чергу негативно
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впливає на якість,ціну продукції та здатність залучення
інвестицій.

Слід зазначити, що основною проблематикою, яка
потребує негайного вирішення є відсутність довгостро)
кової дієвої державної програми щодо розвитку маши)
нобудування та інвестиційний клімат в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній науково)практичній літературі питанню
оцінки інвестиційної привабливості підприємств маши)
нобудування Київщини з використанням фінансових та
вартісних індикаторів присвячено роботи наступних
провідних вчених)економістів: І.О. Бланка, О.О. Тере)
щенка, О.В. Макарюка, О.О. Захаркіна, В.І. Лобунець,
І.Д. Скляра, О.В. Носової, Ю.О. Андріанова [1].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є оцінка рівня інвестиційної приваб)

ливості підприємств машинобудування міста Києва та

Київської області з використанням фінансових та вар)
тісних індикаторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємства машинобудування в м. Києві та Киї)

вської області спеціалізуються на виробництві устатку)
вання для хімічної промисловості і підприємств торгівлі
, машин для тваринництва, екскаваторів, меліоративної
техніки, електротехнічних виробів побутового приз)
начення — холодильників, кондиціонерів, світлового
устаткування [2].

Провідними підприємствами даної галузі в м. Києві
та Київській області є: ПАТ "Білоцерківський електро)
ремонтний завод"; ПАТ Кранобудівна фірма "Стріла";
ПАТ "Ірпіньмаш"; ПАТ "Факел"; ПАТ "Промінь"; ПАТ Бу)
чанський приладобудівний завод " Веда"; ПАТ " Борекс";
ПАТ " Техмашремонт".

Оскільки потенційних інвесторів цікавить не тільки
фінансово)економічна складова інвестиційної приваб)
ливості підприємств, а й інші сфери їх діяльності, тому
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Рис. 1. Динаміка середньооблікової кількості штатних працівників на підприємствах машинобудівної галузі
в м. Києві та Київській області з 2010—2014 рр.
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Рис. 2. Динаміка основних засобів підприємств машинобудівної галузі в м.Києві та Київській області з 2010—2014 рр.
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для аналізу інвестиційної привабливості підприємств ма)
шинобудівної галузі в місті Києві та Київській області
за 2010—2014 рр. використаємо наступні групи індика)
торів:

1. Техніко)економічні показники: кількість праців)
ників підприємства; наявність та стан основних засобів;
кредиторська заборгованість перед банками.

2. Показники фінансової стійкості підприємств: ко)
ефіцієнт автономії; коефіцієнт фінансової залежності;
коефіцієнт самофінансування; коефіцієнт фінансового
ризику.

3. Показники ліквідності підприємств: коефіцієнт
абсолютної ліквідності; коефіцієнт поточної ліквід)
ності; коефіцієнт швидкої ліквідності.

4. Показники рентабельності підприємств: рента)
бельність активів, рентабельність операційної діяль)
ності; рентабельність власного капіталу.

Отже, аналіз розпочнемо з групи техніко)економі)
чних показників, а саме з середньооблікової чисельності
штатних працівників (рис. 1).

Як свідчать отримані результати дослідження з
2010—2014 рр., на всіх підприємствах спостерігалося
скорочення середньооблікової чисельності штатних
працівників, що носить негативний характер. Основни)
ми причинами, що призвели до такої ситуації — скоро)
чення обсягів діяльності внаслідок чого спостерігалась
тенденція до зростання заборгованості з виплати заро)
бітної плати.
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Рис. 3. Динаміка кредиторської заборгованості підприємств машинобудівної галузі в м.Києві та Київській області з
2010—2014 рр.
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Рис. 4. Динаміка коефіцієнта автономії підприємств машинобудівної галузі
в м.Києві та Київській області з 2010—2014 рр.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

85www.economy.in.ua

Протягом досліджуваного періоду на всіх підприє)
мствах галузі обсяги основних засобів поступово зрос)
тали, що свідчить про незначне фінансування технічно)
го переозброєння та оновлення устаткування.

Наступний показник, що впливає на рівень інвести)
ційної привабливості підприємств машинобудівної га)
лузі м. Києва є рівень кредиторської заборгованості
(рис. 2).

Отже, згідно отриманих результатів протягом
2010—2014 рр. кредиторську заборгованість мали ПАТ
"Техмашремонт" та ПАТ "Ірпіньмаш", основною при)
чиною зниження платоспроможності стало неефектив)
не використання фінансових ресурсів.

Тобто, при збільшенні обсягів виробництва зрос)
танні обсягів основних засобів на досліджуваних
підприємствах, кредиторська заборгованість з виплати
кредитів перед банками носила прогресуючий характер,
що підтверджується наведеними нижче даними.

Наступну групу показників,що пропонуємо вклю)
чити до основних індикаторів інвестиційної привабли)
вості підприємств машинобудівної галузі м. Києва є по)
казники фінансової стійкості (рис. 3).

Значення коефіцієнта фінансової автономії протя)
гом аналізованого періоду на ПАТ "Білоцерківському
електроремонтному заводі" свідчать про повну фінан)
сову незалежність підприємства від зовнішнього фінан)
сування, тобто фінансування підприємства відбуваєть)
ся за власний рахунок (рис. 4).

Аналогічна тенденція зберігалась на ПАТ "Факел",
ПАТ Кранобудівній фірмі "Стріла", ПАТ "Промінь",
ПАТ Бучанському приладобудівному заводі "Веда" та
ПАТ "Борекс". Але, ПАТ "Ірпіньмаш" та ПАТ "Техмаш)
ремонт" протягом досліджуваного періоду мали фінан)
сову залежність від зовнішніх ресурсів майже на 60%,
тобто підприємства залучали кошти для виконання влас)
них зобов'язань, що свідчить про низький рівень фінан)
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Рис. 5. Динаміка коефіцієнта фінансової залежності підприємств машинобудівної галузі
в м.Києві та Київській області з 2010—2014 рр.
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Рис. 6. Динаміка коефіцієнта самофінансування підприємств машинобудівної галузі в м.Києві

та Київській області з 2010—2014 рр.
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сової стійкості і відповідно інвестиційної привабливості.
Наступний показник у досліджуваній групі це ко)

ефіцієнт фінансової залежності (рис. 5).
Отримані результати дослідження свідчать, що ПАТ

"Білоцерківській електроремонтний завод" з 2010—2014
рр. залучав додаткові фінансові ресурси, які були спря)
мовані на технологічне переоснащення виробництва.

Тоді як, на решті досліджуваних підприємств про)
тягом 2010—2014 рр. нормативне значення показника
не мало тенденції до зростання, тобто підприємства ви)
користовували власні фінансові ресурси для виконання
зобов'язань.

Значення коефіцієнта самофінансування на ПАТ "Бі)
лоцерківський електроремонтний завод", ПАТ "Факел",
ПАТ Кранобудівна фірма "Стріла", ПАТ "Промінь" з
2010—2014 рр. перевищувало нормативне значення, що

свідчить про фінансування необоротних активів лише за
рахунок власних коштів (рис. 6).

Тоді як, на ПАТ "Ірпіньмаш", ПАТ "Техмашремонт",
ПАТ Бучанському приладобудівному заводі "Веда" та
ПАТ "Борекс" спостерігалась тенденція до зниження
значень коефіцієнта протягом досліджуваного періоду,
що свідчить про здійснення капіталовкладень частково
за рахунок власних, а частково за рахунок залучених
коштів.

Наступний досліджуваний показник це коефіцієнт
фінансового ризику. На ПАТ "Білоцерківському елек)
троремонтному заводі", ПАТ "Факел", ПАТ "Техмаш)
ремонт", ПАТ "Промінь", ПАТ "Борекс" та ПАТ Бу)
чанському приладобудівному заводі "Веда" протягом
2010—2014 рр. значення коефіцієнта не перевищувало
нормативного значення, що свідчить про повну фінан)
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Рис. 7. Динаміка коефіцієнта фінансового ризику підприємств машинобудівної галузі в м.Києві та Київській області з
2010—2014 рр.
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Рис. 8. Динаміка коефіцієнта абсолютної ліквідності підприємств машинобудівної галузі
в м.Києві та Київській області з 2010—2014 рр.
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сову незалежність та мінімальний ризик для потенцій)
ного інвестора та власників,що позитивно впливає на
рівень інвестиційної привабливості.

Тоді як, на ПАТ "Ірпіньмаш", ПАТ Кранобудівна
фірма "Стріла" значення коефіцієнта значно перевищує
нормативне значення, що свідчить про повну фінансову
залежність від зовнішніх ресурсів та зниження фінан)
сової стійкості і негативний вплив на привабливість
підприємства (рис. 7).

Наступним етапом аналізу інвестиційної привабли)
вості підприємств є оцінка їх ліквідності.

ПАТ "Білоцерківський електроремонтний завод"
має позитивну динаміку значення коефіцієнта абсолют)
ної ліквідності протягом всього досліджуваного періо)

ду, що свідчить про достатню кількість оборотних
коштів для погашення термінових короткострокових зо)
бов'язань (рис. 8).

Решта досліджуваних підприємств протягом 2010—
2014 рр. мали негативну тенденцію до зменшення зна)
чення коефіцієнта абсолютної ліквідності, що свідчить
про зниження платоспроможності підприємств.

Отримані значення коефіцієнта поточної ліквідності
протягом досліджуваного періоду свідчать, що ПАТ "Бо)
рекс", ПАТ "Техмашремонт", ПАТ Бучанський приладо)
будівний завод "Веда" та ПАТ "Ірпіньмаш" не маючи в
достатній кількості найбільш ліквідних оборотних коштів
не в змозі погасити поточні зобов'язання, тобто спосте)
рігається зниження платоспроможності підприємств.
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Рис. 9. Динаміка коефіцієнта поточної ліквідності підприємств машинобудівної галузі в м.Києві та Київській області з
2010—2014 рр.
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Рис. 10. Динаміка коефіцієнта швидкої ліквідності підприємств машинобудівної галузі

в м.Києві та Київській області з 2010—2014 рр.
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Решта досліджуваних підприємств за останні п'ять
років не мали проблем з покриттям поточних зобов'я)
зань за рахунок оборотних коштів, що свідчить про
стійку платоспроможність та високий рівень ліквідності
та інвестиційної привабливості (рис. 9).

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності протя)
гом досліджуваного періоду свідчать що, ПАТ "Бо)
рекс", ПАТ "Техмашремонт", ПАТ "Ірпіньмаш", ПАТ
"Промінь" та ПАТ Бучанський приладобудівний завод
"Веда" не маючи найбільш ліквідних оборотних коштів
не в змозі погасити поточні зобов'язання, тобто зни)
жується платоспроможність підприємств за рахунок
зростання дебіторської заборгованості (рис. 10).

Решта досліджуваних підприємств з 2010—2014 рр.
підтримували високий рівень платоспроможності,
ліквідності та інвестиційної привабливості.

Остання група показників, що використаємо в
аналізі інвестиційної привабливості підприємства є рен)
табельність діяльності.

Отримані результати дослідження свідчать, що
найбільшу рентабельність активів протягом досліджу)
ваного мав ПАТ "Білоцерківський електроремонтний
завод", свідченням чого є найбільш ефективне викори)
стання активів, що в свою чергу призвело до зростан)
ня ефективності виробництва та фінансової стабіль)
ності підприємства за всіма досліджуваними індикато)
рами (рис. 11).

Решта досліджуваних підприємств протягом 2010—
2014 рр. не отримавши в достатній кількості чистого при)
бутку за рахунок зростання дебіторської заборгова)
ності, відсутності оборотних коштів мають досить низь)
ку рентабельність активів (рис. 12).
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Рис. 11. Динаміка рентабельності активів підприємств машинобудівної галузі
в м.Києві та Київській області з 2010—2014 рр.
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Рис. 12. Динаміка рентабельності власного капіталу підприємств машинобудівної галузі

в м.Києві та Київській області з 2010—2014 рр.
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На досліджуваних підприємствах з 2010—2014 рр. у
результаті зменшення обсягів оборотних активів, зни)
ження ефективності використання активів та інвестицій
спостерігалось зниження результатів операційної та
фінансової діяльності, що свідчить про низький рівень
інвестиційної привабливості (рис. 13).

Отримані результати четвертого етапу аналізу інве)
стиційної привабливості провідних підприємств маши)
нобудівної галузі в місті Києві та Київській області,
свідчать проте, що жодне з досліджуваних підприємств
є нерентабельним та не інвестиційно)привабливим.

Це твердження підтверджується, по)перше, нижчими
значеннями по кожному з досліджуваних підприємств
машинобудівної галузі в порівнянні з середньогалузевою
рентабельністю, що свідчить про неефективну та збитко)
ву діяльність об'єктів дослідження та дає інвестору сво)
боду вибору на користь інших суб'єктів господарювання.

По)друге, отримані значення рентабельності про)
відних підприємств машинобудівної галузі в місті Києві
та Київській області також нижчі за середній темп
інфляції в Україні,тобто весь прибуток, що був отрима)
ний від операційної діяльності, з'їдає інфляція.

По)третє, ставки по депозитам також перевищують
рівень рентабельності досліджуваних підприємств ма)
шинобудівної галузі в місті Києві та Київській області,
що дає можливість альтернативу інвестуванню.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз інвестиційної привабливості про)

відних підприємств машинобудування в м. Києві та
Київській області, дає підстави стверджувати, що ПАТ
"Білоцерківський електроремонтний завод" та ПАТ
"Промінь" мали високу інвестиційну привабливість, що
підтверджується нарощуванням обсягів основних за)
собів, виручки від реалізованої продукції, високою кон)
центрацією власного капіталу, що використовувався для
фінансування поточної діяльності та достатність обіго)
вих коштів і відповідно високою ліквідністю балансу.

ПАТ "Веда" в досліджуваний період досягала середнь)
ого рівня інвестиційної привабливості за рахунок збільшен)
ня обсягів виробництва, нарощування частки власного ка)
піталу в фінансуванні поточної діяльності, незалежності від
джерел зовнішнього фінансування. Тоді як, негативного
впливу на рівень інвестиційної привабливості зазнало від
зменшення обсягів виручки від реалізації та оборотних ак)
тивів, що відповідно знизило платоспроможність.
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Рис. 13. Динаміка рентабельності операційної діяльності підприємств машинобудівної галузі в м.Києві та Київській
області з 2010—2014 рр.

ПАТ "Борекс" досяг також середнього рівня інвес)
тиційної привабливості завдяки збільшенню обсягів ви)
робництва та виручки від реалізованої продукції, не)
значній концентрації власного капіталу в обігу, а також
достатньої кількості оборотних коштів для погашення
поточних зобов'язань.

ПАТ "Факел", ПАТ "Стріла", ПАТ "Ірпіньмаш" та
ПАТ "Техмашремонт" протягом досліджуваного пері)
оду мали низький рівень інвестиційної привабливості,
спричинено це скороченням обсягів виручки від реалі)
зованої продукції, зменшенням концентрації власного
капіталу в фінансуванні поточної діяльності, зростан)
ням залежності від зовнішніх джерел фінансування та
зниженням платоспроможності.

Таким чином, ми маємо підстави стверджувати, що
як галузь в цілому, так і об'єкти дослідження поступо)
во долаючи наслідки кризи, підвищують інвестиційну
привабливість.
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