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АНОТАЦІЯ 

Керімов П.О. Фінансові механізми розвитку машинобудування в 

Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси, кредит» – 

Інститут економіки та прогнозування НАН України, Київ, 2018.  

У дисертації досліджено сутність понять «фінансовий механізм» і 

«фінансові механізми», та встановлено їх взаємну ієрархію; розроблено 

класифікацію фінансових механізмів за типом каналу фінансування; 

висвітлено вплив організаційно-технологічних особливостей українських 

машинобудівних підприємств на процеси управління їх фінансами; 

визначено сутність та обрано вартісно-орієнтовані критерії розвитку для 

підприємств машинобудування на мікро- та макрорівні, і розроблено 

методику оцінки їх розвитку на базі показника економічної маржі. 

Проаналізовано тенденції розвитку підприємств машинобудування в 

Україні. На макрорівні ключовою проблемою їх розвитку є декапіталізація 

(скорочення частки власного капіталу), а основним механізмом фінансування 

– комерційний кредит. Дослідження тенденцій на мікрорівні на базі 

репрезентативної вибірки підприємств із використанням методу економічної 

маржі дозволило встановити, що значна частка кредиторської заборгованості, 

характерна для українських підприємств, занижує середньозважені витрати 

на капітал і як наслідок послаблює вплив вибору структури фінансування на 

їх розвиток. 

Вивчено український і зарубіжний досвід у сфері стимулювання 

розвитку машинобудування та виділено основні механізми його 

забезпечення, із оцінкою можливості їх використання у сучасних українських 

умовах. Розглянуто три найбільш вірогідні сценарії розвитку українського 

машинобудування (імпортозаміщення, експортної орієнтації та ринкової 

орієнтації), та сформульовано концептуальну схему їх реалізації із 

відповідними механізмами фінансування. Запропоновано економічну маржу 
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як показник для проміжного контролю виконання державної програми 

розвитку. 

Автором вперше обґрунтовано методичний підхід до оцінювання 

впливу фінансових механізмів на розвиток підприємств на основі показника 

економічної маржі. Цей показник відображає надлишковий дохід власників 

підприємства і обчислюється як різниця між грошовим потоком від 

операційної діяльності і витратами на інвестований капітал, достатніми для 

покриття ризику країни та ризику ведення конкретного бізнесу. За 

допомогою такого підходу можливо оцінювати вплив структури капіталу, яка 

формується у результаті поєднання прямих, непрямих та державних 

механізмів фінансування, на розвиток підприємства. 

Уточнено визначення поняття «фінансовий механізм», під яким, на 

відміну від існуючих, запропоновано розуміти схему практичного 

використання фінансових ресурсів у економіці держави (на макрорівні) або у 

діяльності окремого підприємства (на мікрорівні), що включає сукупність 

правових норм та неформальних правил, які регулюють відносини стосовно 

залучення і використання фінансових ресурсів. 

Здійснено класифікацію фінансових механізмів за каналами 

фінансування підприємств, яка передбачає усі можливі комбінації прямих, 

непрямих та державних каналів залучення фінансових ресурсів і включає 

чисті (один канал), змішані (два канали) та комплексні (три канали) фінансові 

механізми, що дає змогу розширити інструментарій вибору оптимального 

співвідношення доступних каналів фінансування за критерієм мінімізації 

середньозважених витрат на капітал. 

Запропоновані удосконалення інструментарію фінансової експертизи 

інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, 

що, на відміну від існуючих, передбачає застосування вартісно-орієнтованих 

показників (рентабельності інвестованого капіталу та економічної маржі). 

Застосування зазначених показників дасть можливість порівнювати 
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очікувану фінансову ефективність інвестиційних проектів за критерієм 

максимізації вартості бізнесу в результаті їх реалізації. 

Деталізовано вплив організаційно-технологічних особливостей 

діяльності підприємств машинобудування в Україні на процеси управління їх 

фінансами, що дало змогу обґрунтувати релевантні підходи щодо надання 

державної допомоги зазначеним підприємствам і, зокрема, виділити 

специфічні кваліфікаційні критерії їх доступу до такої допомоги (витрати на 

НДДКР) та потенційно найбільш дієві її форми (державний кредит). 

Поглиблено науково-методичний підхід до визначення впливу 

фінансових факторів на розвиток підприємств на основі вартісно-

орієнтованих показників, який, доповнюючи існуючі, враховує частку 

нефінансового боргу у структурі їх капіталу. Застосування такого підходу 

дало змогу встановити, що висока частка нефінансового боргу у структурі 

капіталу промислових підприємств в Україні призводить до заниження 

середньозважених витрат на капітал і, відповідно, послаблює вплив 

відсоткових ставок на розвиток підприємств машинобудування. 

Розвинуто концептуальні підходи щодо надання державної підтримки 

для реалізації програм імпортозаміщення та/або експортної орієнтації 

підприємствами машинобудування, які, на відміну від існуючих, враховують 

наявність об‟єктивних перешкод (зокрема обмеження щодо тарифного та 

нетарифного регулювання імпорту, надмірний тягар соціальних виплат та 

зміну кон‟юнктури на світових ринках) та передбачають доцільність 

згортання програм секторальної державної допомоги і розширення обсягів 

горизонтальної державної допомоги, зокрема на підтримку інноваційної 

діяльності. Це дозволило підприємствам машинобудування, які реалізують 

програми імпортозаміщення та/або експортної орієнтації, розширити доступ 

до недискримінаційної державної допомоги у формах, які відповідають 

вимогам законодавства ЄС. 

Сформульовано методичний підхід до формування програм державної 

допомоги підприємствам машинобудування, який, на відміну від існуючих, 
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передбачає застосування індивідуальних цільових вартісно-орієнтованих 

показників (на противагу виробничим показникам у натуральному виразі). 

Впровадження такого підходу дасть можливість створити систему 

оперативного надання державної допомоги та її згортання у разі 

недосягнення підприємствами-отримувачами цільових показників, що 

уможливить контроль ефективності державної допомоги, а також 

створюватиме стимули до максимізації вартості таких підприємств. 

Результати дослідження були враховані в діяльності Комітету 

Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва 

(лист №04-30/14-608/234722 від 5 жовтня 2016 р.) в процесі розроблення 

законодавства з питань реформування механізмів державної підтримки 

машинобудування у процесі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС та 

Національного комітету з промислового розвитку (лист №57-18 від 3 жовтня 

2018 р.) у процесі удосконалення нормативно-правової бази з питань оцінки 

інвестиційних проектів, на реалізацію яких може надаватись державна 

допомога. 

Ключові слова: машинобудування, вартісно-орієнтоване управління, 

оцінка розвитку підприємств, фінансові механізми, промислова політика, 

структура капіталу, економічна маржа. 

 

ABSTRACT 

Kerimov P.O. Financial mechanisms for developing mechanical engineering 

in Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for obtaining a degree of candidate in economic sciences, specialty 

08.00.08 – Money, finance and credit. State Institution “Institute for Economics 

and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, 2018. 

Dissertation contains research on essence of “financial mechanism” and 

“financial mechanisms” categories, and their mutual hierarchy; a classification of 

financial mechanisms based on their channel of financing is proposed; the ways in 

which organizational and technological peculiarities of mechanical engineering 

enterprises affect their financial management are highlighted; essence and value-
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oriented criteria of development for mechanical engineering enterprises on micro 

and macroeconomic level are proposed; method of firm development evaluation 

based on economic margin is formulated. 

Main developmental tendencies of Ukraine's mechanical engineering 

enterprises are analyzed. On the macroeconomic scale, the key problem of such 

enterprises is their decapitalization (massive equity loss) tendency. Main 

mechanism of financing available to them is trade credit. Study of microeconomic 

tendencies based on a representative set of Ukrainian mechanical engineering 

enterprises using a method based on economic margin allowed to establish, that 

major share of accounts payable, usual for balance sheets of Ukrainian enterprises, 

leads to under-estimation of WACC, and hence weakens the influence of capital 

structure on enterprises' development. 

Ukrainian and non-Ukrainian experience in domain of stimulating 

development of engineering industry is analyzed and main stimulating financial 

mechanisms are listed with evaluation of possibility of their use in modern 

Ukrainian conditions. Three most probable scenarios of development of Ukrainian 

mechanical engineering industry (import substitution, export orientation, market 

orientation) are contemplated, and a general concept of their realization is 

formulated, along with appropriate financing mechanisms. Economic margin is 

prompted to be used as a benchmark for enterprises who partake in possible future 

development programs.  

Author for the first time formulates a methodical approach to evaluating 

influence of financing mechanisms on development of enterprises, based on 

economic margin (index that shows shareholders' excessive returns, and which is 

calculated based on Operating Cash Flow, Capital Charge and Invested Capital). 

Such approach allows estimating how enterprises' capital structure, which is 

formed as a result of combining direct, indirect and state-backed financial 

mechanisms, affects its development. 

Author defines "financial mechanism" as scheme of practical appliance of 

financial resources in state's economy (macro level) or in enterprises normal 
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activity (micro level), which includes a set of legal norms and informal rules that 

govern relations regarding acquiring and using financial resources. 

Financial mechanisms are classified based on their channel of financing, 

which covers all possible combinations of direct, indirect and state-backed 

financial mechanisms, into pure (1 channel), mixed (2 channels) and complex (3 

channels) financial mechanisms. Such classification allows widening the toolset 

for choosing optimal structure of financing based on minimizing WACC. 

Author proposes a number of improvements to tool set for financial 

expertise of investment projects that are undertaken with state support. Namely, to 

use value-oriented indexes (ROI, EM). Using such indexes allows comparing 

expected financial efficacy of investment projects based on maximization of value 

they are capable of creating in the future. 

Author illustrates how organizational and technological peculiarities of 

mechanical engineering enterprises affect their financial management, and 

substantiates more relevant approaches to stimulating development of such 

enterprises using state aid, namely listing criteria capable of separating them from 

enterprises of other industries (for instance, R&D spendings) and choosing 

potentially more efficient state aid mechanisms for them (for instance, state-backed 

loans). 

Author improves scientific and methodical approach to evaluating influence 

of financial factors on development of enterprises using value-oriented indexes, 

which allows taking into account non-financial debt in their capital structure. 

Using such approach allowed to establish that high levels of non-financial debt, 

common for Ukrainian mechanical engineering enterprises, leads to under-

estimating WACC and hence weakens the correlation between capital structure and 

enterprises' development. 

Author formulates a conceptual approach to providing state aid for 

implementing import substitution or export orientation development programs for 

mechanical engineering enterprises, which takes into account objectively existing 

obstacles, namely high share of social spending and unfavorable external trade 

conditions. Need for cessation of industry-based state aid is substantiated, which is 
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to be replaced with horizontal state aid, including stimulating innovative activities. 

This will allow drawing Ukrainian mechanical engineering enterprises, who 

currently or formerly received such aid, towards non-discriminatory state aid 

according to EU regulations. 

Author develops a methodical approach to formulating state aid programs 

for mechanical engineering enterprises, which allows for setting individual target 

value-oriented indexes (as opposed to production-based indicators in physical 

terms which were used before) for participating enterprises and for creating an 

opportunity for the enterprises to opt in and out of the program at will. 

Implementing such approach would allow to create more receptive system for state 

aid, which will both provide more effective state aid, which would incentivize 

enterprises to maximize their value and allow for better levels of control over state 

aid efficacy. 

Research results were taken into account by Verkhovna Rada Committee on 

industrial policy and entrepreneurship (letter №04-30/14-608/234722, October 5th, 

2016) while developing legislation on reforming mechanisms of state aid for 

mechanical engineering enterprises within the process of implementing EU-

Ukraine Association Agreement. Also, by National committee on industrial 

development (letter №57-18, October 3, 2018) while improving legislation on 

evaluating investment projects that are implemented using state aid. 

Key words: engineering, value-oriented management, enterprise 

development assessment, financial instruments, industrial policy, capital structure, 

the economic margin. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

C   – собівартість одиниці товару; 

Cash   – готівка та еквіваленти; 

CC   – плата за капітал; 

CRP   – премія за ризик країни; 

D   – частка боргу у валюті балансу; 

DEP   – накопичене зношування; 

E   – частка власного капіталу у валюті балансу; 

EM   – економічна маржа; 

EVA   – економічна додана вартість; 

HRP   – історична премія за ризик на стабільних ринках; 

IC   – інвестований капітал; 

MRP   – середньоринкова премія за ризик; 

OCF   – грошовий потік від операційної діяльності; 

OM   – операційна маржа; 

P   – ціна одиниці товару;  

PM   – маржа прибутку; 

Q   – обсяг виробництва; 

rd   – вартість боргу; 

re   – вартість власного капіталу;  

Rf   – безризикова ставка відсотку; 

Rm   – середня дохідність інвестицій в країні; 

ROE   – дохідність власного капіталу; 

ROIC  – дохідність на інвестований капітал; 

T   – ставка оподаткування податком на прибуток; 

TA   – загальні активи; 

WACC  – середньозважені витрати на капітал підприємства; 

β   – коефіцієнт ринкового ризику підприємства. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Унікальний статус машинобудування мав би 

забезпечити пріоритетність його розвитку в економіці упродовж всього 

періоду незалежності України. Однак цей статус ніяк не сприяв вирішенню 

проблем функціонування галузі, які нагромаджувались упродовж останніх 20 

років. Високий рівень зношування основних засобів у машинобудуванні на 

тлі слабкої інвестиційної активності призводить до низької 

конкурентоспроможності вітчизняної машинобудівної продукції на 

зовнішньому і внутрішньому ринках. Це створює проблеми із реалізацією 

продукції та обмежує можливості модернізації виробництв і впровадження 

нових технологій за рахунок самофінансування. Сукупна дія перелічених 

факторів знижує кредитоспроможність та інвестиційну привабливість 

підприємств машинобудування. Вразливість підприємств галузі до 

трансформаційних та циклічних шоків значно вища порівняно з 

підприємствами інших видів промислової діяльності. В умовах 

макрофінансової нестабільності та несприятливого інвестиційного клімату 

специфіка виробництва створює додаткові труднощі щодо фінансування 

підприємств машинобудування.  

Однією з основних причин неспроможності значної частини 

підприємств галузі самостійно подолати зазначені вище проблеми є 

недоступність фінансових ресурсів для модернізації виробництва, зумовлена 

специфікою та особливостями функціонування фінансових механізмів на 

мікро- та макрорівнях в умовах трансформаційної економіки України.  

Вивченню суті, особливостей та ієрархії взаємозв‟язку економічних і 

фінансових механізмів присвячено роботи таких вітчизняних і зарубіжних 

вчених, як Л. Абалкін, О. Івашко, Г. Кірейцев, А. Кульман, Т. Майорова, 

А. Чаленко. Питаннями економічного розвитку загалом та машинобудування 

зокрема займались К. Безгін, А. Даниленко, Н. Карачіна, П. Круш. 



15 

Методології оцінки розвитку підприємств присвячені роботи таких вчених, 

як П. Друкер, Р. Каплан; О. Мельник, В. Самуляк; практичним аспектам 

інвестиційної оцінки підприємств та їх окремих активів – роботи 

А. Дамодарана, Т. Коллера, С. Росса; особливості вартісно-орієнтованого 

підходу в оцінці підприємств вивчали Н. Давиденко, К. Багацька, Н. Грапко, 

О. Терещенко, С. Черьомушкін. Розглядали державну політику розвитку 

окремих галузей Г. Брутон, В. Красильщиков, К. Лінсу, М. Нолад; питання 

формування та реалізації державної політики розвитку машинобудування в 

Україні досліджували В. Будкін, О. Собкевич, А. Сухоруков. Вивченню 

особливостей функціонування фінансових механізмів в Україні присвячено 

роботи А. Білюка, М. Кизима, Д. Серебрянського та ін. 

Водночас сьогодні є потреба у дослідженнях щодо визначення 

концептуальних засад фінансового забезпечення розвитку машинобудування 

в Україні та обґрунтування релевантних підходів до вибору фінансових 

механізмів такого розвитку. Необхідно розробити кількісні критерії 

оцінювання розвитку підприємств машинобудування з урахуванням обраних 

механізмів фінансування і структури їх капіталу. Недостатньо уваги 

приділено питанням формування системної державної політики у сфері 

розвитку машинобудування, яка б враховувала обумовлені специфікою 

виробництва особливості фінансів підприємств галузі та відповідні фінансові 

ризики. Необхідність усунення зазначених прогалин та розв‟язання критично 

важливих для України питань фінансового забезпечення розвитку 

машинобудування й зумовили актуальність теми цієї роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

відділу фінансів реального сектора ДУ «Інститут економіки та прогнозування 

при НАН України» в рамках науково-дослідної теми «Фінансове 

забезпечення структурної модернізації реального сектора економіки 

України» (номер державної реєстрації 0113U005616). Особистий внесок 

автора полягає в обґрунтуванні неможливості використання класичного 
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фінансового інструментарію політики імпортозаміщення в сучасних 

українських умовах, а також доцільності використання вартісно-

орієнтованого підходу для оцінки впливу фінансових механізмів на 

модернізаційні процеси в реальному секторі. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення 

методичних підходів до вибору фінансових механізмів розвитку 

машинобудування в Україні. 

Для досягнення зазначеної мети було поставлено такі завдання: 

– уточнити сутність і зміст фінансових механізмів, вибудувати їх 

ієрархію та прослідкувати взаємозв‟язки та здійснити їх класифікацію; 

– вивчити тенденції та виокремити ключові особливості фінансів 

машинобудівних підприємств в Україні; 

– визначити сутність і зміст понять розвитку підприємства і галузі та 

розробити методику кількісного оцінювання його рівня; 

– вивчити досвід застосування фінансових механізмів у державній 

політиці розвитку машинобудування у зарубіжних країнах і оцінити 

перспективи його використання в сучасних українських умовах; 

– визначити основні фінансові фактори, які обмежують розвиток 

підприємств машинобудування в Україні;  

– обґрунтувати підходи до усунення або пом‟якшення негативного 

впливу фінансових факторів, які обмежують розвиток машинобудування в 

Україні на мікро- та макрорівнях; 

– розробити концептуальну схему розвитку машинобудування в 

Україні та визначити фінансові механізми їх реалізації.  

Об’єктом дослідження є фінансові відносини у забезпеченні розвитку 

підприємств. 

Предметом дослідження є фінансові механізми розвитку підприємств 

машинобудування в Україні. 

Методи дослідження. У процесі вирішення поставлених завдань у 

роботі були використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: 
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методи економічного аналізу та синтезу (для визначення поняття «фінансові 

механізми» та побудови класифікації таких механізмів – п. 1.1, для 

розроблення концептуальних засад оцінки розвитку підприємств – п. 1.3); 

методи порівняльного аналізу (для дослідження політики розвитку 

машинобудування в Україні і за кордоном – п. 2.2, п. 2.3, п. 3.1); метод 

системного узагальнення (для систематизації критеріїв оцінки розвитку 

підприємств машинобудування – п. 1.3, для виділення типових заходів 

політики розвитку окремих галузей машинобудування – п. 2.3). 

Інформаційну базу дослідження становлять зарубіжні та вітчизняні 

літературні джерела, зокрема звіти, інформаційні матеріали, аналітичні 

огляди World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization; 

результати досліджень українських і зарубіжних науково-дослідних установ 

(Massachusetts Institute of Technology, Institute for International Economics, The 

Wharton School University of Pennsylvania, ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України», Національного інституту стратегічних 

досліджень тощо), офіційна міжнародна та вітчизняна статистика, а також 

законодавчі акти Верховної Ради України і постанови Кабінету Міністрів 

України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в поглибленні 

теоретичних і удосконаленні методичних положень щодо вибору фінансових 

механізмів розвитку машинобудування. Основні результати дослідження, які 

мають наукову новизну, такі: 

вперше:  

– обґрунтовано методичний підхід до оцінювання впливу фінансових 

механізмів на розвиток підприємств на основі показника економічної маржі, 

який відображає надлишковий дохід власників підприємства і обчислюється 

як різниця між грошовим потоком від операційної діяльності і витратами на 

інвестований капітал, достатніми для покриття ризику країни 

(середньоринкової премії за ризик) та ризику ведення конкретного бізнесу 

(систематичний (ринковий) ризик). Це дає можливість оцінювати вплив 
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структури капіталу, яка формується у результаті поєднання прямих, 

непрямих та державних механізмів фінансування, на розвиток підприємства;  

удосконалено:  

– визначення поняття «фінансовий механізм», під яким, на відміну від 

існуючих, запропоновано розуміти схему практичного використання 

фінансових ресурсів у економіці держави (на макрорівні) або у діяльності 

окремого підприємства (на мікрорівні), що включає сукупність правових 

норм та неформальних правил, які регулюють відносини стосовно залучення 

і використання фінансових ресурсів; 

– класифікацію фінансових механізмів за каналами фінансування 

підприємств, яка передбачає усі можливі комбінації прямих, непрямих та 

державних каналів залучення фінансових ресурсів і включає чисті (один 

канал), змішані (два канали) та комплексні (три канали) фінансові механізми, 

що дає змогу розширити інструментарій вибору оптимального співвідно-

шення доступних каналів фінансування за критерієм мінімізації середньо-

зважених витрат на капітал; 

– інструментарій фінансової експертизи інвестиційних проектів, для 

реалізації яких надається державна підтримка, що, на відміну від існуючих, 

передбачає застосування вартісно-орієнтованих показників (рентабельності 

інвестованого капіталу та економічної маржі). Застосування зазначених 

показників дасть можливість порівнювати очікувану фінансову ефективність 

інвестиційних проектів за критерієм максимізації вартості бізнесу в 

результаті їх реалізації; 

набули подальшого розвитку: 

– визначення впливу організаційно-технологічних особливостей 

діяльності підприємств машинобудування в Україні на процеси управління їх 

фінансами, що дало змогу обґрунтувати релевантні підходи щодо надання 

державної допомоги зазначеним підприємствам і, зокрема, виділити 

специфічні кваліфікаційні критерії їх доступу до такої допомоги (витрати на 

НДДКР) та потенційно найбільш дієві її форми (державний кредит); 
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– науково-методичний підхід до визначення впливу фінансових 

факторів на розвиток підприємств на основі вартісно-орієнтованих 

показників, який, доповнюючи існуючі, враховує частку нефінансового боргу 

у структурі їх капіталу. Застосування такого підходу дало змогу встановити, 

що висока частка нефінансового боргу у структурі капіталу промислових 

підприємств в Україні призводить до заниження середньозважених витрат на 

капітал і, відповідно, послаблює вплив відсоткових ставок на розвиток 

підприємств машинобудування;  

– концептуальні підходи щодо надання державної підтримки для 

реалізації програм імпортозаміщення та/або експортної орієнтації 

підприємствами машинобудування, які, на відміну від існуючих, враховують 

наявність об‟єктивних перешкод (зокрема обмеження щодо тарифного та 

нетарифного регулювання імпорту, надмірний тягар соціальних виплат та 

зміну кон‟юнктури на світових ринках) та передбачають доцільність 

згортання програм секторальної державної допомоги і розширення обсягів 

горизонтальної державної допомоги, зокрема на підтримку інноваційної 

діяльності. Це дозволить підприємствам машинобудування, які реалізують 

програми імпортозаміщення та/або експортної орієнтації, розширити доступ 

до недискримінаційної державної допомоги у формах, які відповідають 

вимогам законодавства ЄС; 

– методичний підхід до формування програм державної допомоги 

підприємствам машинобудування, який, на відміну від існуючих, передбачає 

застосування індивідуальних цільових вартісно-орієнтованих показників (на 

противагу виробничим показникам у натуральному виразі). Впровадження 

такого підходу дасть можливість створити систему оперативного надання 

державної допомоги та її згортання у разі недосягнення підприємствами-

отримувачами цільових показників, що уможливить контроль ефективності 

державної допомоги, а також створюватиме стимули до максимізації вартості 

таких підприємств. 
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Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження були враховані в діяльності Комітету Верховної Ради України з 

питань промислової політики та підприємництва (лист №04-30/14-608/234722 

від 5 жовтня 2016 р.) в процесі розроблення законодавства з питань 

реформування механізмів державної підтримки машинобудування у процесі 

імплементації Угоди про асоціацію з ЄС та Національного комітету з 

промислового розвитку (лист №57-18 від 3 жовтня 2018 р.) у процесі 

удосконалення нормативно-правової бази з питань оцінки інвестиційних 

проектів, на реалізацію яких може надаватись державна допомога. 

Особистий внесок здобувача. Автором обрана тема дослідження та 

сформульовані основні його завдання, проведено відбір та аналіз 

літературних джерел з теми, зібрано статистичний матеріал і здійснено його 

обробку. Самостійно сформульовані висновки і практичні рекомендації, 

написані і оформлені усі розділи дисертації. В роботах, опублікованих у 

співавторстві, здобувачеві належить аналіз літератури, відбір та обробка 

статистичного матеріалу та аналіз одержаних результатів. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

оприлюднені на 9 всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях, а саме: «Економіка сьогодення: актуальні питання та 

інноваційні аспекти» (Київ, 2013), «Актуальні питання фінансово-

економічного розвитку держави та регіонів» (Київ, 2014), «Зовнішні та 

внутрішні фактори впливу на розвиток міжнародних економічних відносин» 

(Львів, 2014), «Економіка, підприємництво та бізнес-культура: трансформації 

в умовах розвитку інновацій» (Херсон, 2015), «Моделювання та 

прогнозування соціально-економічних процесів сьогодення» (Одеса, 2015), 

«Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку» 

(Київ, 2016), «Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи» 

(Умань, 2016), «Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах 

інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» (Херсон, 2016), 

«Наука в епоху дисбалансів» (Київ, 2016). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковані 

автором у 16 наукових працях, загальним обсягом 6,61 д.а., з них: 5 статей – 

у наукових фахових виданнях, з яких 1 стаття – у зарубіжному виданні, ще 11 

публікацій – у інших виданнях.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний текст 

дисертації викладено на 193 сторінках. Робота містить 35 таблиць, 8 

рисунків, 10 додатків на 14 сторінках. Список використаних джерел містить 

175 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ: 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 

1.1. Сутність та класифікація фінансових механізмів  

 

Поняття механізму в економіці залишається одним із дискусійних 

питань економічної теорії. Широко використовуються такі поняття як 

«господарський», «економічний», «фінансовий», «ресурсний», «валютний» 

механізми. Як визначення того чи іншого механізму здебільшого подають 

невичерпний список його елементів, причому визначення одного і того ж 

механізму в різних джерелах значно відрізняється. 

Поняття фінансового механізму не є виключенням. Пост-радянські 

вчені [1,2,3,4,5] припускають існування деякого загального, агрегованого 

фінансового механізму, і здебільшого деталізують його через перерахунок 

його складових. Західні дослідники [ 6 , 7 ] такий загальний конструкт не 

використовують, натомість вони пишуть про фінансовий механізм окремого 

суб‟єкта чи явища. У сучасній фінансовій науці України існує не менше 30 

визначень фінансового механізму [ 8 , с. 484-486]. Серед них більшість 

визначає фінансовий механізм як сукупність чого-небудь: форм, методів, 

прийомів, важелів та інструментів [9, с. 128]. В енциклопедичних виданнях 

до переліку складових фінансового механізму додається мета його 

функціонування: ув‟язка і узгодження суспільних, групових і приватних 

інтересів [ 10 , c.421], регулювання економічних процесів [ 11 , с.783], 

забезпечення потреб державних структур, господарських суб‟єктів і 

населення [12, с. 867], тощо.  

Більшість дослідників сходиться лише на необхідності розглядати 

фінансовий механізм окремо на мікро- та макрорівнях (на макрорівні часто 

використовують поняття «фінансово-кредитного» механізму, на що 
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вказувала Т. Майорова [8, с.33]), а також на його комплексності та цільовій 

спрямованості.  

Так, Т. Майорова визначає фінансово-кредитний механізм як 

врегульований державною фінансово-кредитною політикою безперервний 

процес взаємодії фінансових методів, інструментів та важелів, спрямований 

на формування, розподіл та використання фінансових ресурсів на макро- та 

мікрорівнях [8, с.42]. Це визначення базується на методології створення 

функціональних моделей IDEF0 [ 13 ], причому фінансово-кредитний 

механізм задається як процес, а не власне механізм, який згідно із 

зазначеною методологією IDEF0 є складовою процесу разом із функцією 

управління. Це дозволяє включити функцію управління (тобто, в даному 

випадку – фінансово-кредитну політику) до складу фінансового механізму, і 

наголошувати на безперервності процесу фінансово-кредитного механізму. 

Таке формулювання, окрім створення додаткової понятійної невизначеності 

(процес фінансово-кредитного механізму), також є малопридатним для опису 

мікрорівня, адже на цьому рівні важко говорити про безперервність дії того 

чи іншого механізму (наприклад, кредитування конкретного підприємства 

має чітко визначені часові рамки). 

За визначенням О. Івашко, фінансовий механізм на макрорівні – це 

методичні, організаційні й правові положення та заходи, які визначають 

функціонування фінансів у економіці держави, їхнє практичне використання 

для досягнення визначених відповідними програмами цілей та завдань [3, 

с. 68]. Дане визначення є достатньо загальним, і випускає значну частку 

фінансових відносин, прямо не пов‟язану із державними програмами чи 

державним впливом на економіку – наприклад, кредитування підприємств 

професійними фінансовими посередниками, відносини комерційного 

кредиту, тощо. 

Склад фінансового механізму на макрорівні більшість авторів 

(Г. Кірейцев [2, с.19], В. Оспіщева [4], А. Поддєрьогін [5, с.33-40]) 

деталізують наступним чином: 
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1) фінансові методи, куди відносять методи планування, управління і 

контролю, а також методи фінансового забезпечення; 

2) фінансові важелі, що визначаються як засіб дії фінансових методів; 

3) правове забезпечення, що визначається як невичерпний список 

законів, що регулюють фінансову діяльність у країні; 

4) нормативне забезпечення, до якого відносять інструкції, норми та 

вказівки; 

5) інформаційне забезпечення, що визначається як сукупність різних 

видів звітності та інших джерел інформації про діяльність підприємств. 

Узагальнюючи розгляд підходів вітчизняних науковців до визначення 

фінансового механізму, можна стверджувати, що вони розуміють його як 

комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених форм та методів 

акумуляції й використання фінансових ресурсів (фінансових інструментів) а 

також заходів державного впливу на ці процеси (фінансових важелів) для 

забезпечення реалізації цілей економічної політики. На мікрорівні вибір 

цілей та інструментів їх досягнення стосується одного підприємства, і 

здійснюється менеджментом в рамках, дозволених законом. 

У роботах західних дослідників фінансовий механізм на макрорівні не 

виноситься у якості окремого предмета дослідження, а натомість вивчаються 

окремі його елементи. Подібна тенденція характерна і для вітчизняних 

досліджень останніх років – йдеться вже не про фінансовий механізм, а про 

фінансові механізми, причому деталізовані за метою їх функціонування. Тут 

існує певна розмитість понять: в той час, як під «фінансовим механізмом» 

більшість дослідників розуміє макроекономічний його рівень, під поняттям 

«фінансових механізмів» різні автори розуміють механізми фінансування, 

окремі заходи фіскальної чи монетарної політики, або взагалі окремі види 

цінних паперів. З цієї точки зору, фінансовий механізм розглядається як 

службова (функціональна) ланка того чи іншого плану розвитку (адаптації, 

становлення, тощо) на різних рівнях. Фінансові механізми або механізми 

фінансування нечасто виділяються у окрему категорію при вивченні 
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економічних механізмів. Так, А. Кульман [6] визначає їх як механізми 

перетворення капіталу на доход та доходу на капітал, відносячи до 

фінансових механізмів першого типу, наприклад, покриття бюджетних 

дефіцитів за рахунок випуску державних цінних паперів, а другого – 

амортизацію чи інвестування. У рамках інших підходів, фінансовий механізм 

часто трактують як складову економічного механізму [14]. 

Загальною специфічною ціллю фінансового механізму є забезпечення 

фінансовими ресурсами
1

 заходів, визначених економічною політикою 

держави (на макрорівні) або планом підприємства (мікрорівень), та 

ефективне їх використання. Так як кожен окремий механізм створюється під 

вирішення конкретної проблеми, доцільно говорити про цільові фінансові 

механізми. 

Підсумовуючи всі розглянуті підходи, можна визначити фінансовий 

механізм як принципову схему практичного використання фінансових 

ресурсів у економіці держави (на макрорівні) або у діяльності окремого 

підприємства (на мікрорівні), що включає сукупність правових норм та 

неформальних правил, які регулюють відносини стосовно їх залучення і 

використання. Таке визначення є більш вдалим формулюванням, аніж 

простий перелік фінансових важелів та інструментів, адже передбачає 

ієрархічну сукупність елементів, яка функціонує задля виконання певної 

визначеної мети. Додатково, знімається питання вичерпності списку 

елементів, що подається у визначенні. Функціонування фінансового 

механізму відбувається на рівні держави, регіону, підприємницької 

структури, фінансового інституту чи групи громадян.  

На мікрорівні у практиці залучення фінансових ресурсів 

підприємствами можуть застосовуватися фінансові механізми різного типу в 

залежності від обраних каналів їх залучення.  

Під каналами залучення фінансових ресурсів ми розуміємо маршрути 

руху фінансових ресурсів від донорів до реципієнта. Відповідно до того, який 

                                                           
1
 тут і далі фінансові ресурси розуміються як грошові кошти та їх еквіваленти 
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канал залучення фінансових ресурсів є пріоритетним, фінансові механізми 

можна розподілити на три основні види:  

а) механізми прямого фінансування, що передбачають залучення 

фінансових ресурсів безпосередньо їх реципієнтами; 

б) механізми непрямого фінансування, які передбачають залучення 

фінансових ресурсів  через професійних фінансових посередників;  

в) механізми державного фінансування, що передбачають залучення 

бюджетних коштів або інші форми державної допомоги підприємствам.  

У якості посередників можуть виступати як ринкові суб‟єкти та 

професійні посередники, так і держава.  

Кожному з каналів залучення фінансових ресурсів відповідає певна 

кількість механізмів нижчого рівня, причому більшість з них неможливо 

чітко віднести до того чи іншого каналу залучення – так, наприклад, емісія 

акцій є одночасно механізмом прямого фінансування (будучи одним із 

механізмів самофінансування), так як мова йдеться про розширення 

акціонерного капіталу, і механізмом непрямого фінансування, так як має 

місце залучення ресурсів з ринку та/або від фінансових посередників, 

особливо якщо андерайтер зобов‟язується викупити весь випуск акцій, а 

потім розмістити на ринку самостійно.  

Тому на практиці всі три канали залучення фінансових ресурсів 

функціонують паралельно. Реципієнт може залучити фінансові ресурси як 

безпосередньо у донорів, так і у фінансових посередників чи держави – за 

умови доведеної кредитоспроможності. Жоден з механізмів не є 

самодостатнім, і виконує притаманні йому специфічні функції. Через 

взаємодоповнюваність даних функцій і забезпечується цілісний характер 

механізму акумуляції фінансових ресурсів.  

Усі механізми залучення фінансових ресурсів можна поділити на чисті, 

які діють через один канал, змішані, що передбачають функціонування двох 

каналів, та комплексні, що потребують дії всіх трьох каналів. Графічно 

основні з них можна представити наступним чином (рис. 1.1).  
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Рис.1.1. Класифікація фінансових механізмів за каналами 

залучення фінансових ресурсів 

Джерело: складено автором 

Термін «фінансування», що використовується на рис. 1.1, розуміється 

нами як забезпечення підприємств необхідними для тих чи інших цілей 

фінансовими ресурсами, відносини щодо їх залучення, які виникають між 

донором та реципієнтом щодо надання коштів у борг, збільшення капіталу 

(зареєстрованого та/або додаткового) або на безоплатній основі у вигляді 

грантів. Тепер розглянемо фінансові механізми детальніше:  

1. Пряме фінансування передбачає використання підприємствами 

власних ресурсів, а також залучення ресурсів від інших підприємств 

нефінансового сектору чи домогосподарств через отримання позик, продаж 

боргових цінних паперів та корпоративних прав. Даний канал є ефективним 

для підтримання структури виробництва, що вже склалася, а його домінуюча 

роль характерна для умов, коли доступ до кредитних та інвестиційних 
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ресурсів значно обмежений з об‟єктивних причин, наприклад в умовах 

економічного спаду чи слабкості фондового ринку. 

2. Непряме фінансування передбачає залучення підприємствами 

фінансових ресурсів у фінансових посередників через механізми 

кредитування та інвестування.  

На сьогодні існує два концептуальні підходи до непрямого 

фінансування: примат банківського сектора у фінансовій системі (країни 

континентальної Європи) або примат небанківських інститутів (країни з 

неоліберальним підходом до економічної політики англосаксонського типу). 

Українська модель фінансової системи поки що більше схожа на 

континентальну, тобто панівну роль у фінансовій системі відіграє 

банківський сектор, і це означає, що можливості залучення капіталу через 

непряме фінансування є обмеженими, адже банки за своєю суттю глибоко 

консервативні і не зацікавлені у високоризикових інвестиціях. Можливим 

виходом зі становища є поступовий розвиток фондового ринку та сприяння 

розвитку небанківських інститутів як-то інститутів спільного інвестування, 

зокрема венчурних фондів, які теоретично
2  

є найбільш придатними для 

фінансування інноваційного розвитку. Необхідність і механізм таких змін 

часто обґрунтовують з позицій неолібералізму. 

3. Державне фінансування передбачає залучення підприємством 

ресурсів від держави у формі субсидій, грантів, дотацій, податкових пільг, 

державних кредитів, тобто до цього каналу можна віднести всі види 

безпосередньої державної допомоги [ 15 ]. Хрестоматійним аргументом на 

користь державного фінансування є подолання так званих «відмов ринку»: 

порушення конкуренції, асиметрії інформації, забезпечення громадян 

суспільними благами. Більш перспективним у порівнянні із прямими 

державними витратами вважається стимулювання приватних інвестицій за 

допомогою системи пільг та преференцій, а також створення сприятливого 

інвестиційного клімату.  

                                                           
2
 у випадку України – суто теоретично 

https://inventure.com.ua/news/ukraine/vysokoriskovye-i-venchurnye-investicii-v-ukraine
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В залежності від кількості каналів фінансування, на яких базується 

відповідний фінансовий механізм, всю їх сукупність можна поділити на чисті 

і змішані.  

Чисті механізми включають механізми прямого, непрямого або 

державного фінансування, і передбачають використання лише одного з них.  

Чисті механізми прямого фінансування передбачають залучення 

підприємствами фінансових ресурсів у секторі домогосподарств (дрібних 

інвесторів) і нефінансових корпорацій (інших підприємств). Також під цю 

категорію підпадає використання власних коштів підприємства 

(нерозподілений прибуток) та залучення коштів афілійованих з 

підприємством осіб
3
. Іншими прикладами таких механізмів можуть бути 

названі самофінансування (реінвестування нерозподіленого прибутку, 

додаткові внески власників), закрите розміщення інструментів власності 

(акцій та інших форм участі у капіталі), комерційний кредит, публічне 

розміщення цінних паперів (акцій та облігацій) без участі професійних 

фінансових посередників.  

Найбільш вагомим серед механізмів прямого фінансування 

залишається механізм самофінансування, за рахунок якого здійснюється 

близько 60% капітальних інвестицій [16 , с.7]. Під самофінансуванням ми 

розуміємо стратегію управління фінансовими ресурсами з метою 

накопичення капіталу для фінансування розширеного виробництва. 

Основними джерелом самофінансування є нерозподілений прибуток. Також 

можливим є самофінансування підприємства за рахунок додаткових внесків 

його власників, і реалізується воно часто через закрите розміщення 

інструментів власності (акцій та інших форм участі у капіталі).  

Самофінансування по суті є реінвестуванням нерозподіленого  

прибутку підприємства, а отже цей механізм менше придатний для розвитку 
                                                           
3
 засновники та учасники емітента (крім акціонерів, які не є засновниками); особи, частка яких становить 

понад 10% у статутному фонді емітента; посадові особи емітента та члени їхніх сімей; особи, що діють від 

імені даного емітента за відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє даний емітент; особи, які 

відповідно до законодавства України контролюють діяльність даного емітента; юридичні особи, що 

контролюються даним емітентом або разом з нею перебувають під контролем третьої особи; реєстратор, з 

яким підписано договір про обслуговування, його керівники та посадові особи 
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нових видів діяльності, і зорієнтований на підтримання структури 

виробництва, що вже склалась. Так як прямі канали фінансування не 

передбачають участі фінансових посередників, через них можливо 

акумулювати лише фінансові ресурси, які або створюються в результаті 

операційної діяльності підприємства, або залучаються у власників чи 

афілійованих з підприємством осіб. 

Чисті механізми непрямого фінансування передбачають залучення 

підприємствами фінансових ресурсів у фінансових посередників. Тобто 

донорами тут виступають інститути фінансового сектору. До чистих 

механізмів непрямого фінансування відносяться різні форми кредитування – 

як банківського, так і небанківського. Хоча обсяг кредитів, наданих 

небанківськими фінансовими установами в сучасних українських умовах є 

несуттєвим (приблизно 0,2% від загального обсягу кредитів на початок 

2017 р. [17,18]), їх слід згадати у класифікації.  

Основним механізмом непрямого фінансування є банківське 

кредитування – надання депозитними фінансовими інститутами коштів 

підприємствам на умовах кредиту. Даний механізм функціонує у широкому 

колі варіацій, що передбачають різні умови надання кредиту, контролю за 

позичальником, розподіл ризиків, умови погашення, тощо. До чистий 

механізмів непрямого фінансування відноситься також фінансовий лізинг. 

До чистих механізмів непрямого фінансування також може бути 

віднесений механізм сек‟юритизації (випуск підприємством боргових цінних 

паперів, забезпечених портфелем однорідних активів) у разі розміщення 

таких цінних паперів серед фінансових посередників. Підприємства 

виробничого профілю здебільшого не є власниками значних за обсягами 

пулів однорідних активів (хрестоматійні приклади: іпотечні/споживчі позики, 

автокредити, лізингові активи, предмети застави, тощо), а тому цей механізм 

не є для них доступним. Виключенням може бути випадок, коли 

підприємство реалізує значні обсяги продукції на умовах лізингу. 
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Чисті механізми державного фінансування передбачають пряме 

бюджетне фінансування: субсидії та гранти підприємствам, державні 

закупівлі, бюджетні позики. Донором в даному випадку є розпорядники 

бюджетних коштів та бюджетні установи сектору загального державного 

управління. Перевагою таких механізмів є те, що держава може дозволити 

собі, з певними обмеженнями, керуватися неринковим підходом до вибору 

об‟єкту інвестицій. Інколи основною ціллю бюджетного фінансування певної 

економічної діяльності є отримання соціального ефекту, і в такому випадку 

державна допомога підприємствам перетворюється на приховані соціальні 

витрати [ 19 ]. Обмеженням прямого бюджетного фінансування є обсяг 

доступних ресурсів: чим вищими є державні витрати, тим сильнішим стає 

податковий тягар. Чим вищим є податкове навантаження, тим нижчою стає 

ефективність функціонування економіки, і, при перевищенні загального 

податкового навантаження оптимального рівня, спадає дохід від 

оподаткування, а отже і ресурсна база для державних інвестицій [ 20 ]. 

Очевидною вадою механізму державного фінансування, характерною 

здебільшого для пострадянських економік, є консервація за його допомогою 

нежиттєспроможної практики господарювання.  

В умовах недостатнього рівня розвитку фінансового сектора та 

фондового ринку доступ до фінансування підприємств капіталомістких 

галузей та галузей із довгим виробничим циклом є обмеженим. За таких умов 

постає питання доцільності участі держави у фінансуванні розвитку таких 

підприємств, наприклад, шляхом передачі ресурсів державного або місцевого 

бюджету прямо або надання податкових пільг. Відповідно до українського 

законодавства, така практика називається державною допомогою. Формами 

здійснення державної допомоги [15, ст.4], які підпадають під визначення 

чистих механізмів державного фінансування, є надання субсидій, грантів, 

дотацій, і проведення державних закупівель.  

Держава може виступати у якості співвласника (пряма участь у 

капіталі) підприємства. У якості міноритарного акціонера держава 
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здебільшого бере участь у капіталі успішних підприємств з метою отримання 

прибутку. У якості мажоритарного акціонера держава частіше за все бере 

участь у капіталі державних монополій та стратегічно важливих підприємств, 

до яких здебільшого відносяться великі транспортні, енергетичні та 

промислові підприємства, з метою контролю над ними. 

Держава може виступати у якості кредитора підприємства прямо, через 

розпорядників бюджетних коштів, або через спеціалізовані державні 

кредитні установи, у т.ч. державні банки розвитку. В залежності від поточних 

цілей держави, державний кредит може надаватись або на ринкових умовах, 

або на пільгових. Перший підхід орієнтований на отримання прибутку, і 

характерний для країн ОЕСР, а другий – орієнтований на досягнення 

соціального ефекту
4
 і характерний для країн Азії та Латинської Америки. 

Практика надання державної допомоги в Україні [21,22] свідчить, що для 

України є більш характерним другий підхід. 

Держзакупівлі полягають у забезпеченні окремим підприємствам 

гарантованого збуту, і широко практикуються у всьому світі. Недоліком 

даного механізму є те, що він часто використовується для підтримання 

функціонування окремих підприємств через забезпечення ним збуту на 

неринкових засадах, що є причиною наявності великої кількості 

антикорупційних застережень (наприклад [23],[24]) у законодавстві.  

Змішані механізми передбачають одночасне, взаємоузгоджене і 

юридично закріплене використання кількох каналів залучення фінансових 

ресурсів (фінансування). На рис. 1.1. вони зображені на перетині відповідних 

каналів фінансування. На практиці, абсолютна більшість механізмів 

фінансування є саме змішаними, що випливає з самої суті фінансових 

відносин. Умовно можна виділити три типи змішаних механізмів залучення 

фінансових ресурсів: прямий/непрямий, прямий/державний і 

непрямий/державний. 

                                                           
4
 наприклад, підвищення рівня зайнятості, забезпечення виробництва необхідної продукції, угамування 

протестних настроїв, тощо 
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До змішаних прямих/непрямих механізмів відносяться такі механізми, 

що передбачають використання підприємствами власних і залучених у 

фінансових посередників фінансових ресурсів. Прикладом механізму такого 

типу є відкрите розміщення цінних паперів за участі професійних 

посередників – інвестиційних банків та андерайтерів. У випадку, коли 

андерайтер викупає випуск цінних паперів, і розміщує їх самостійно, він же 

стає фінансовим донором. Таким чином, залучення ресурсів відбувається або 

через прямий канал, або через непрямий, але у процесі у будь-якому випадку 

беруть участь підприємство і фінансовий посередник, що зумовлює 

класифікацію цього механізму як змішаного прямого/непрямого. 

Іншим прикладом механізму такого типу є проектне фінансування. 

Проектне фінансування можна визначити як договір між фінансовим 

посередником (переважно, але не виключно, банком) стосовно реалізації 

інвестиційного проекту, що передбачає чітке розмежування обов‟язків, 

ризиків та частки прибутку для кожної із сторін. Принциповою різницею між 

проектним фінансуванням та іншими видами кредиту є розподіл ризиків 

проекту між кредитором і позичальником. 

Механізм проектного фінансування в залежності від особливостей 

договору можна віднести як до чистих механізмів каналу непрямого 

фінансування (у випадку, коли фінансове забезпечення проекту повністю 

покладається на фінансового посередника), так і до змішаних або 

комплексних механізмів (у разі співфінансування проекту підприємством 

та/або державою). 

До змішаних прямих/державних механізмів відносяться такі механізми, 

що передбачають використання підприємствами власних і залучених у 

держави фінансових ресурсів, причому держава може виступати в особі 

уряду або розпорядників бюджетних коштів, що створює для підприємства-

реципієнта винятково сприятливі умови функціонування (різного роду 

податкові пільги, регулювання амортизаційної політики). Такі механізми 

також передбачають співучасть підприємств та держави у фінансуванні 
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різноманітних проектів. Прикладами подібних механізмів можуть слугувати 

заходи стимулювання науково-технічного прогресу через регулювання 

амортизаційної політики підприємств – надання дозволу на різні механізми 

прискореної амортизації, скорочення оподаткування у випадку, коли на 

НДДКР витрачається більше певної суми на рік [25], тощо. Держава в особі 

державних підприємств може надавати певні ресурси (наприклад, воду, газ 

чи електроенергію) на пільгових умовах (знижки або відстрочення платежу). 

Також до змішаних механізмів прямого/державного фінансування можна 

віднести широкий спектр податкових пільг, серед них [ 26 ]: пільгові та 

диференційовані ставки оподаткування, спеціальні податкові режими для 

видів діяльності/операцій окремих підприємств, податкові угоди з іншими 

країнами, податкові кредити та податкові канікули.  

Змішані механізми непрямого та державного фінансування включають 

всю сукупність заходів державної допомоги підприємствам, які також не 

передбачають надання їм бюджетних коштів. Серед них можна назвати 

часткову компенсацію банкам ставок за кредитами, що надаються 

підприємствам, діяльність яких вирішено стимулювати [22, ст.8 п.4] з метою 

зниження вартості кредитів для таких підприємств, надання підприємствам 

державних гарантій за борговими зобов‟язаннями, тощо. Перевагами таких 

механізмів фінансування є мінімізація використання бюджетних коштів, що 

особливо важливо в умовах хронічного бюджетного дефіциту в Україні.  

Комплексними є змішані фінансові механізми, які передбачають 

залучення фінансових ресурсів через всі три канали. На рис. 1.1 вони 

зображені в центрі на перетині всіх каналів фінансування, і для простоти 

названі державно-приватним партнерством. Слід зазначити, однак, що 

державно-приватне партнерство не обов‟язково включає використання всіх 

трьох каналів залучення фінансових ресурсів, але комплексні фінансові 

механізми обов‟язково включають участь держави і тому технічно є 

державно-приватним партнерством. В сучасному українському законодавстві 

державно-приватне партнерство встановлено виключно як засіб 
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фінансування інфраструктурних проектів чи шлях приватизації державних 

монополій – з цих позицій, наприклад, в Законі України «Про державно-

приватне партнерство» відсутні положення про можливість переходу 

підприємств, створених у рамках державно-приватного партнерства у руки 

приватного партнера [27 , ст.1, п.1]. Скористаємось дещо модифікованим 

визначенням посібнику з публічно-приватного партнерства USaid [ 28 ]: 

державно-приватне партнерство (ДПП) - це юридично обов‟язковий для 

сторін контракт між особою приватного сектору та державним органом, за 

яким приватний партнер зобов‟язаний виконати певний проект, для чого 

приватний сектор повинен інвестувати певні власні ресурси, а також взяти на 

себе відповідальність за певні ризики виконання зазначеного проекту, при 

цьому оплата приватному партнеру здійснюється тільки в разі відповідності 

виконаного проекту обумовленим вимогам. Отже, якщо комплексні 

фінансові механізми включають взаємодію державного і приватного 

партнерів на основі контракту, із розподілом відповідальності та задля 

спільної мети, технічно, будь-який механізм такого роду може вважатись 

державно-приватним партнерством
5
. 

На нашу думку, державно приватне партнерство також може бути 

використане для створення життєздатних підприємств будь-якого профілю 

роботи чи реструктуризації державних підприємств, що втратили свої 

позиції, як це, наприклад, було здійснено в Китаї [29, с.151-194].  

Для функціонування фінансових механізмів необхідні відповідні 

передумови. Так, обсяги самофінансування є обмеженими при низькій 

прибутковості. Використання механізмів непрямого фінансування окрім 

кредитоспроможності реципієнтів потребує також достатнього рівня 

розвитку фінансового сектора, наявності  реальних, а не декларативних 

венчурних фондів, сприятливого інвестиційного клімату, тощо. За 

нормальних умов, основним каналом фінансування господарської діяльності 

                                                           
5 пільгове кредитування та інші методи державного стимулювання розглянуті у складі чистих механізмів 
державного фінансування 
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є прямий, а саме механізм самофінансування. Однак, в окремих випадках 

[29, 30 , 31 ] держава може створювати умови, за яких основним каналом 

фінансування тимчасово стає непрямий (здебільшого банківське 

кредитування); часто – з метою прискореного розвитку окремої галузі, який, 

в свою чергу, теоретично має призвести до розвитку інших пов‟язаний 

галузей та/або економічного зростання взагалі. Ця ідея лежить в основі 

політики розвитку окремих галузей у країнах Азії і Південної Америки у 

1960-1980х рр.  

В Україні на сьогодні діє ряд програм державної допомоги окремим 

галузям машинобудування (наприклад сільськогосподарського 

машинобудування [32], літакобудування [33], аерокосмічної галузі [34]), які 

базуються здебільшого на змішаних механізмах, а саме державних гарантіях 

та частковій компенсації ціни кредиту для покупців продукції підприємств 

відповідної галузі.  

Кожен із каналів залучення фінансових ресурсів, за якими здійснена 

класифікація на рис. 1.1., містить інструменти боргу і власного капіталу. 

Власний капітал – всі фінансові ресурси підприємства, які без визначення 

строку повернення внесені засновниками та/або співвласниками, а також 

нерозподілений прибуток, що генерується підприємством у результаті 

ведення господарської діяльності. В МСФЗ немає поняття «власного 

капіталу» - його еквівалентом є поняття «чистих активів» (активи зменшені 

на зобов‟язання). Під зобов‟язаннями ми розуміємо заборгованість перед 

іншими економічними суб‟єктами, що виникла в результаті попередньої 

господарської діяльності. Співвідношення власного капіталу, 

короткострокових і довгострокових зобов‟язань у балансі підприємства 

називають структурою капіталу [35].  

Починаючи з 50-х років ХХ сторіччя, зростання рівня конкуренції між 

корпораціями призвело до підвищення інтересу дослідників до питання 

зростання вартості підприємства та факторів, що могли б таке зростання 

забезпечити. Це обумовило появу та розвиток теорій структури капіталу, які 
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встановлювали взаємозв'язок між структурою капіталу, середньозваженими 

витратами на капітал та ринковою вартістю усього підприємства. Різні 

автори при цьому часто доходили до протилежних висновків. 

Згідно традиційної теорії, вперше опублікованої в роботі Д. Дюрана 

1952 р. «Вартість боргу та капітальних фондів для бізнесу: тенденції та 

проблеми виміру» [36], вартість власного капіталу підприємства апріорі вища 

за вартість боргу, але при перевищенні певного оптимального 

співвідношення вартість власного капіталу та боргу починає зростати через 

фактор ризику. Даний підхід виходить з припущення, що діяльність 

підприємства мотивується максимізацією вартості, а не доходу, і вартість 

капіталу залежить в першу чергу від граничної ціни інвестицій, необхідних 

для збільшення вартості підприємства. 

Модель Модільяні-Міллера без урахування податків 1958 р. [ 37 ] 

виходить із наступних положень: всі інвестори однаково поводяться на ринку 

і мають однакові очікування щодо порівнюваних активів; ринок капіталів є 

ідеальним, а саме відкритим і без транзакційних витрат; всі підприємства 

мають нульове зростання; вартість боргу у моделі є постійною. Більш пізні 

теорії додають інші фактори: теорія Модільяні-Міллера-1963[38] враховує 

ефект від оподаткування дивідендів, компромісна теорія – альтернативні 

витрати, пов‟язані із можливим банкрутством, що зростають із збільшенням 

частки боргу.  

Питання пріоритетності використання доступних фінансових ресурсів 

за привабливістю розглядає концепція ієрархії, вона ж теорія «порядку 

клювання», запропонована Г. Дональдсоном у 1961 р. [39] і модифікована 

С. Майєрсом і Н. Майлуфом у 1984 р. [40]. Найбільш привабливим зазначена 

теорія називає самофінансування, а далі, по мірі спаду привабливості – 

кредит, облігаційна позика, додатковий випуск акцій. Критеріями надання 

певним видам фінансування пріоритету над іншими є збереження контролю 

за підприємством та вартість джерела фінансування для підприємства.  
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Питання реакції ринку на вибір структури фінансування розглядається 

сигнальними теоріями: моделлю С. Росса [41], моделлю Майерса-Майлуфа 

[40] та моделлю І. Уелша [ 42 ] Дані підходи враховують асиметричність 

інформації на ринку та пояснюють мотивацію вибору структури капіталу 

підприємства. Перша теорія виходить з того, що менеджер визначає обсяг 

боргу виходячи із власних оцінок потенціалу зростання підприємства, а так 

як інформація менеджера є найбільш повною, інвестору доцільно вважати 

збільшення фінансового левереджу за позитивний сигнал. Модель Майерса-

Майлуфа пояснює зміну у структурі капіталу необхідністю фінансувати нові 

інвестиційні об‟єкти, і припускає, що менеджмент діє в інтересах старих 

акціонерів, а отже не зацікавлений у розмиванні власного капіталу, і тому 

випуск додаткових акцій є негативним сигналом для ринку. Нарешті, модель 

Уелша розглядає первинне розміщення акцій, і стверджує, що таке 

розміщення не має на меті залучення додаткових коштів через заниження 

ціни новостворених акцій, і є позитивним сигналом для ринку, адже показує, 

що підприємство має значні перспективи зростання. Кожна з цих теорій є 

дієвою для різних ситуацій.  

В рамках нашого дослідження фінансових механізмів розвитку 

машинобудування і з огляду на українську специфіку ми не будемо 

розглядати ні мотивацію власників і менеджменту окремих підприємств, ні 

реакцію ринку на розміщення акцій, так як низька активність торгів на 

українських фондових ринках не дозволяє використовувати фондові індекси і 

динаміку ціни цінних паперів як показники/сигнали для потенційних 

інвесторів [43]. Також, з огляду на специфіку української економіки слід 

враховувати наступне: 

1) державна допомога підприємствам машинобудування розглядається 

як можлива в сучасних українських умовах, виходячи із багатократних 

декларацій пріоритетності різних його підгалузей [22,44, 45,46];  

2) структура капіталу розглядається як один з важливих чинників при 

визначенні рівня розвитку підприємства, а отже в роботі використовується 
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ряд теоретичних доробок моделей теорії капіталу, розглянутих вище, із 

урахуванням невідповідності економічної дійсності передбаченням 

ефективних ринків та раціональності інвесторів; 

3) значна частка пасивів машинобудівних підприємств України 

припадає на кредиторську заборгованість, для оцінки умов якої у відкритих 

джерелах недостатньо даних; ми будемо вважати такі джерела фінансування  

«безкоштовними» - це звичайна практика в таких випадках [47, с.79]; 

4) українські підприємства, як правило, використовують акції не як 

джерело залучення фінансових ресурсів на ринку, а як інструмент 

перерозподілу власності, про що свідчить низька частка угод з акціями на 

ринку (17% у 2016), незначна кількість активних емітентів (на 20 емітентів 

приходиться 93,08% біржових операцій), значне перевищення обсягів 

вторинного ринку над первинним (96,88% і 3,12% відповідно у 2016) [48]; 

акції більшості підприємств є непривабливими для інвесторів через низьку 

дохідність як у вигляді дивідендів, так і у вигляді зростання їх біржової ціни 

в часі. 

Доступність окремих фінансових механізмів залежить від поточного 

макроекономічного середовищі в країні. Так, потреба у державному 

фінансуванні зростає  у випадку недоступності інших джерел фінансування 

через, наприклад, незадовільний інвестиційний клімат, і зберігається до 

моменту виведення підприємств цільової галузі на самоокупність (що 

закріплює самофінансування як основного механізму фінансування). Роль 

непрямого фінансування зростає у випадку, коли в країні проводиться 

політика кредитної експансії
6
. На відміну від державного фінансування, що 

може здійснюватись з неринкових позицій, співвідношення інструментів 

прямого і непрямого фінансування визначається на основі вартості їх 

залучення. Таким чином, висока кредитна ставка сприяє скороченню обсягів 

кредитування, високий рівень інфляції – скороченню обсягів інвестування, 

                                                           
6
 політика кредитної експансії (дешевих грошей) – зниження ставки рефінансування, скорочення вимог до 

резервів банків; політика, направлена на сприяння розширенню кредитування економіки банками, побічним 

ефектом від якої є зростання інфляції. 
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високий рівень ризику країни – скороченню можливості залучення 

фінансових ресурсів через емісію цінних паперів, тощо.  

Основним показником, який відображає вплив структури капіталу на 

вартість фінансування бізнесу, є середньозважені витрати на капітал (далі - 

WACC). Цей показник є середньою відсотковою ставкою за всіма джерелами 

фінансування підприємства, яка зважена на частку кожного з джерел у 

структурі фінансування [ 49 ], може розраховуватись ретроспективно та 

плануватись на майбутнє (прогнозуватись). Прогнозована WACC є 

очікуваним доходом тримачів акцій та кредиторів, і його величина є основою 

прийняття фінансово-інвестиційних рішень. Для збільшення інвестованого 

капіталу підприємства, що є однією з основних передумов його розвитку, 

необхідним є виконання умови: прогнозована WACC має бути нижчою за 

очікувану внутрішню норму доходності від інвестицій (IRR). В такому 

випадку задача вибору механізму фінансування полягає у мінімізації 

показника WACC. Ми вважатимемо, що підприємство є вільним у виборі 

джерел фінансування, і різні джерела фінансування мають різну 

привабливість для менеджменту підприємства відповідно до критеріїв 

вартості і збереження контролю над підприємством.  

Пряме фінансування, як вже було сказано вище, передбачає орієнтацію 

на використання переважно власного капіталу а отже, підприємство 

використовує механізми прямого фінансування за умови прибуткової 

діяльності (самофінансування) або залучення додаткового власного капіталу. 

Вартість власного капіталу традиційно вважається вищою, аніж вартість 

кредитів, через вищий ризик
7
 [50, c.214]. 

Особливістю державного фінансування є те, що його параметри 

(вартість і умови залучення) визначаються також і політичними, а не лише 

економічними мотивами. На цьому базувались деякі галузеві політики 

розвитку, про що йтиметься у другому розділі. Вартість фінансування бізнесу 

для підприємства, що має доступ до пільгових державних кредитів та 

                                                           
7
 при ліквідації підприємства, наприклад, інтереси власників враховуються в останню чергу 
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державних гарантій теоретично може бути нижчою, аніж для аналогічного 

підприємства (тобто підприємства з порівняними показниками фінансового 

стану, розміру, прибутковості, структури капіталу, тощо), яке змушене 

залучати фінансові ресурси за конкурентною ринковою ціною.  

Отже, виходячи із українських реалій і ознайомившись із положеннями 

основних теорій структури капіталу, можна сформулювати такі припущення 

для подальшого дослідження вибору фінансових механізмів розвитку:  

1. Ми виходимо з передбачення, що метою діяльності підприємства є 

максимізація його вартості. 

2. Середньозважені витрати на капітал підприємства є показником, 

який дозволяє пов‟язати вибір підприємством фінансових механізмів (тобто 

структуру капіталу) та його вартість. 

3. Впливом дивідендної політики на вартість підприємства можна 

знехтувати, оскільки сплата дивідендів не є поширеною серед українських 

машинобудівних підприємств у 2008-2017 рр.
8
, а купівля/продаж акцій є 

інструментом перерозподілу власності, а не джерелом залучення ресурсів.  

4. Структура капіталу формується на основі управлінських рішень в 

залежності від доступності і вартості залучення фінансових ресурсів; у 

випадку, коли галузь є пріоритетною, механізм державного фінансування є 

привабливішим порівняно із механізмом непрямого фінансування через 

нижчу вартість та/або нижчі вимоги до кредитоспроможності. 

5. При розрахунку середньозважених витрат на капітал, враховується 

вартість банківських кредитів і власного капіталу; нефінансовий борг 

вважається таким, за який не сплачуються відсотки.  

6. Обмеження використання непрямого фінансування полягає у спаді 

кредитоспроможності при зростанні частки боргу у джерелах фінансування 

підприємства (згідно теорії компромісу) та зростання інвестиційних ризиків. 

                                                           
8
 відповідно до розрахунків по вибірці з 20 підприємств, розглянутій в розділі 2, показник дивіденду на 

акцію становив 0 для 18 з них  
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7. Обмеження використання державного фінансування полягає у 

готовності і можливості держави надавати державну допомогу в рамках 

відповідних програм. 

Окрім мотивації щодо мінімізації WACC для максимізації зростання 

вартості підприємства, вибір фінансових механізмів розвитку диктується 

технологічними особливостями підприємства (здебільшого, співвідношення 

прямих і непрямих механізмів фінансування) та політичною його значущістю 

(цим фактором визначається здебільшого доступ до державного 

фінансування). Більш детально ці питання доцільно розглянути у підрозділі 

1.2. 

 

1.2. Особливості фінансів підприємств машинобудування: вплив на 

вибір фінансових механізмів 

 

Серед широкого загалу досліджень, об‟єктом яких є машинобудівна 

галузь України, майже немає таких, які були б присвячені загальним або 

конкретним особливостям фінансової діяльності її підприємств. Значна 

кількість дослідників концентрується насамперед на вивченні середньо- і 

короткострокових статистичних тенденцій (наприклад, К. Безгін [ 51 ], 

Н. Карачіна [ 52 ], О. Маслак [ 53 ]), причому висновки таких досліджень 

здебільшого повністю або частково повторюються між собою. Ряд більш 

ґрунтовних досліджень (наприклад, монографії під редакцією А. Даниленка 

[ 54 ], Б. Данилишина [ 55 ] розглядають проблеми галузі у історичній 

перспективі і окреслюють можливі шляхи їх вирішення, однак також не 

концентруються на особливостях фінансової діяльності підприємств 

машинобудівної галузі. Іншою порівняно добре дослідженою темою є 

державна допомога машинобудуванню в Україні, зокрема її історичний 

аналіз (Є. Колбасін [21]) та чисельна оцінка результатів (Х. Хьольцнер [56]).  

Дослідження, присвячені особливостям діяльності машинобудівних 

підприємств, стосуються здебільшого російського досвіду, наприклад, 



43 

роботи В. Бакуліної [ 57 ], Л. Трусової [ 58 ] і Т. Шаріпова [ 59 ]. В них 

зазначаються особливості діяльності підприємств машинобудування з точки 

зору виробництва, логістики, специфіки продукції тощо, але не виводиться 

закономірностей стосовно зв‟язку виробничих особливостей із 

особливостями фінансової діяльності. 

Специфіка діяльності машинобудівних підприємств є важливим 

фактором при виборі фінансових механізмів їх менеджментом. Такі 

підприємства характеризуються рядом особливостей виробничої діяльності, 

зокрема пов‟язаними із виробничим та технологічним циклом, специфікою 

продукції, клієнтської бази, логістики і так далі. Слід зазначити, що хибно 

говорити про певні загальні закономірності для всіх машинобудівних 

підприємств: навіть у порівнюваних підприємств одного виробничого 

профілю, розміру і часового проміжку будуть свої унікальні риси, наприклад 

система Just-In-Time Manufacturing, яку винайшла компанія Toyota і яка 

призводить до значного скорочення операційного циклу через підтримання 

низьких значень виробничих запасів та дебіторської заборгованості. Однак, 

необхідність у певній базі для порівняння зумовлює окремі дослідження, які 

намагаються систематизувати параметри певного «еталонного» 

підприємства машинобудування, виходячи із практичного або теоретичного 

досвіду дослідника. Одним з небагатьох таких досліджень для підприємств 

пост-радянського
9

 машинобудування є стаття російського вченого 

Т. Шаріпова [59, с.87-89], яку доцільно використати як основу для нашої 

систематизації особливостей машинобудівних підприємств України. 

Частина особливостей виробничої діяльності машинобудівних 

підприємств пов‟язана зі специфікою виробництва їх продукції, яка є 

складною, матеріало- і наукомісткою: 

1. Розробка та введення у виробництво нових видів продукції займає 

значні періоди часу, причому в сучасних українських реаліях строк 

                                                           
9
досвід російських підприємств в даному випадку є прийнятним через походження їх з того ж самого ВПК, 

що і більшість українських підприємств, які розглядаються в нашому дослідженні 
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затвердження ТУ на продукт може перевищувати його життєвий цикл, що 

особливо стосується побутової електроніки, в тому числі комп‟ютерної 

техніки.  

Час розробки сильно коливається в залежності від галузі, цільових 

параметрів продукту, доступу до матеріальних, нематеріальних і людських 

ресурсів, наявних розробок в даній сфері і багатьох інших факторів. 

Наприклад, нова модифікація старого продукту у сфері побутової 

електроніки може бути створена за 3-6 місяців, в той час як розробка 

принципово нового продукту із використанням неосвоєної технології може 

тривати десятиліттями. 

Облік витрат на дослідні зразки та їх реєстрацію ведеться у складі 

капітальних інвестицій, збільшуючи необоротні активи, що спричинює 

іммобілізацію фінансових ресурсів на фінансування розробки нових 

продуктів і може негативно впливати на ліквідність. 

2. Тривалість виробництва продукції у машинобудуванні є довшою 

порівняно із іншими видами промислової діяльності, що зумовлює довший 

операційний цикл. Так, відповідно до середніх даних за 2012-2016 рр. [60], 

підприємства українського машинобудування мають операційний цикл у 

287,7 днів (127,5 днів оборот запасів, 160 днів – дебіторської заборгованості), 

у порівнянні з 212,9 днями (67,3 і 145,7 днів відповідно) по промисловості 

взагалі. Причинами цього є зумовлена специфікою виробництва порівняно 

вища частка запасів в оборотних активах.  

3. Виробництво в машинобудуванні є синтетичним, тобто передбачає 

здійснення значної кількості паралельних виробництв: більш складні 

агрегати виробляються із простіших компонентів, причому не обов‟язково, 

щоб на одному підприємстві існував повний виробничий цикл.  

З точки зору фінансів підприємств це означає спільний виробничий 

цикл у групі підприємств, а отже порівняно вищу залежність від 

контрагентів.  



45 

Наприклад, проблеми з ліквідністю, які виникають на одному з 

підприємств із спільним виробничим циклом, можуть мати ефект на всі інші 

підприємства, задіяні у виробництві, що призводить до зростання окремих 

складових операційного циклу (наприклад, періоду обороту дебіторської 

заборгованості) на всіх задіяних підприємствах. 

Тісний взаємозв‟язок підприємств машинобудування стосується не 

тільки фінансових аспектів виробництва і не обмежується підприємствами 

машинобудівної галузі. Так, наприклад, серед причин, які обмежують 

розвиток автомобілебудування в Україні керівництво асоціації 

«Укравтопром» виділяє недостатній рівень виробництва матеріалів і 

компонентів [61]. Таким чином будь-яка модернізація окремого підприємства 

машинобудування буде мати наслідки для інших підприємств галузі; 

наприклад, перехід на виробництво нових видів продукції вимагатиме 

відповідної модернізації більшості підприємств-постачальників. 

4. Висока наукоємність продукції означає порівняно вищі витрати на 

НДДКР та/або придбання патентів. Підприємства машинобудування 

витрачають на НДДКР більше, аніж інші підприємства промисловості: так, у 

2015 р. частка витрат на НДДКР машинобудування у загальних витратах на 

НДДКР по промисловості становила 86,8% – у Німеччині, 72,5% у Австрії, 

75,1% – у Чехії, 59,9% – у США, 43,9% – у Латвії, 44,3% – у Польщі, і так 

далі [62 ]. Більша частина цих витрат є поточними (у 2015 р. ця частка 

становила 94% проти 93,7% по промисловості у Австрії, 87,6% проти 87,4% у 

Чехії, 89,9% проти 86,9% у Латвії), причому така структура є характерною 

також і для промисловості загалом. 

На фінансування додаткових поточних видатків необхідними є 

відповідні джерела коротко- або середньострокового характеру, що може 

означати додаткову потребу у фінансових ресурсах.  

5. Швидке моральне зношування продукції машинобудування означає 

високі ризики зменшення поточних доходів підприємства у випадку, коли 

воно з тих чи інших причин не може оновлювати основні засоби та/або 
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лінійку продуктів відповідно до вимог ринку. Інколи в силу довгого 

виробничого циклу навіть перша партія продукції може бути морально 

застарілою і непридатною для реалізації. Цікаво, але в силу спільного 

виробничого циклу групи машинобудівних підприємств із морально 

застарілим виробництвом можуть підтримувати існування один одного 

впродовж значних періодів часу у випадку, коли реалізація кінцевої 

продукції стимулюється через державну допомогу. Яскравим прикладом 

цього є вітчизняне сільськогосподарське машинобудування [32]. 

Таким чином для того, щоб залишатися прибутковим, виробництво 

продукції машинобудування потребує високотехнологічних (дорогих) 

основних засобів і нематеріальних активів (патентів). Отже, теоретично 

частка матеріальних та нематеріальних необоротних активів в активах 

машинобудівного підприємства має бути вищою, ніж у інших підприємств 

промисловості.  

На практиці частка необоротних активів є показником індивідуальним 

для кожного підприємства, і залежить від його розміру, виробничого 

профілю, віку і особливостей виробничого циклу. Наприклад, частка 

необоротних активів в активах автомобільного підрозділу компанії BMW 

[63] у 2009-2017 рр. коливалась у межах 40%, в той час як аналогічний 

показник для автомобільного підрозділу Toyota за аналогічний період 

складав близько 70% [64]. Причиною такої різниці є система Just-In-Time 

manufacturing, яка використовується компанією Toyota і серед іншого 

передбачає мінімізацію складських залишків.  

В Україні середня за 2012-2016 рр. частка необоротних активів 

підприємств машинобудування становить близько 34,9 проти 53,8% по 

промисловості загалом; меншим цей показник є хіба що для харчової 

промисловості (34%). Таким чином, в Україні машинобудівні підприємства 

мають більше оборотних активів, аніж необоротних, в той час як у 

промислових підприємств це співвідношення ближче до 50 на 50. 
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Іншим наслідком швидкого морального зношування є необхідність у 

швидкому оновленні основних фондів. Таким чином, такі механізми як 

прискорена амортизація основних засобів теоретично є важливими для 

підприємств машинобудування. Отже, частиною політики розвитку 

машинобудування в більшості країн на сьогодні є заохочення прискореної 

амортизації чи звільнення від оподаткування при перевищенні витрат на 

НДДКР певної величини. В Україні метод прискореної амортизації ніколи 

активно не використовувався. На даний момент (до кінця 2018 р.) існує 

можливість прискореної амортизації основних засобів групи 4 (машини і 

обладнання), виходячи із мінімального строку використання 2 роки 

(нормальне значення – 5 років) за умови виконання ряду вимог: суб‟єкт має 

бути платником податку на прибуток; використовувати прямолінійний метод 

амортизації; основні засоби мають бути нові (не експлуатовані на території 

України раніше), введені в експлуатацію з 1 січня 2017 по 31 грудня 2018 і 

використовуватись виключно у власній господарській діяльності (ст.43 ПКУ 

[65]). На практиці, цей експеримент на матиме ніякого помітного впливу на 

оновлення основних засобів через вузькі часові рамки та високу кількість 

додаткових вимог. 

6. Продукція машинобудування є продукцією довготривалого 

використання, а тому у ряді випадків (значний ресурс роботи продукції, 

задоволення основних потреб та/або низька купівельна спроможність 

покупців) покупці можуть тривалий час утримуватись від купівлі нової 

продукції; саме тому значна кількість машинобудівних підприємств 

займається також ремонтом та технічним обслуговуванням своєї продукції.  

Для ряду підприємств також є характерною наявність підсобного 

непрофільного виробництва: наприклад, ПАТ «Мотор Січ» виробляє дитячі 

санки [66 ]. Характерною особливістю українських підприємств є те, що 

подібна практика або слугує додатковим джерелом доходу, або є 

залишковою з радянських часів. Для сучасних підприємств 

машинобудування непрофільні виробництва є нехарактерними, за винятком 
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окремих випадків одноразових випусків непрофільної продукції в рекламних 

цілях (наприклад [67]).  

Непрофільне виробництво і надання ремонтних послуг часто можуть 

означати необхідність відволікання додаткових фінансових ресурсів на 

підтримання необхідного рівня запасів деталей і комплектуючих, 

додаткового персоналу, або навіть непрофільних основних засобів. Це може 

порушувати цільову структуру капіталу, відволікати ресурси від більш 

нагальних потреб основного виробництва тощо. Саме тому більшість 

великих західних підприємств машинобудування намагається делегувати 

непрофільні активи дочірнім або іншим афілійованим підприємствам. 

Серед інших особливостей виробництва у машинобудуванні також 

мають бути відмічені висока складність організаційних та технологічних 

процесів, використання потокового принципу виробництва і наявність трьох 

типів виробництва (одиничного, серійного та масового). Комплексність 

виробничого процесу ставить високі вимоги до географічного розташування 

через сильну залежність від безперервності у постачанні ресурсів та 

значними витратами на транспортування готової продукції (важке 

машинобудування у даному контексті більше залежить від логістики, а, 

наприклад, точне машинобудування – від розташування ресурсів). Вкупі з 

довгим виробничим циклом це означає необхідність більш ретельного 

планування, в тому числі наявність маркетингової стратегії, чим українські 

машинобудівники часто нехтують.  

Таким чином, особливості машинобудівної продукції зумовлюють 

наступні особливості фінансів підприємств машинобудування: порівняно 

довший операційний цикл, вищі витрати на НДДКР, необхідність швидшого 

оновлення основних засобів та технологій (що вимагає стисліших термінів 

корисного використання основних засобів). Більшість машинобудівних 

підприємств не мають повного виробничого циклу, що робить їх залежними 

або від постачальників, або від споживачів, з якими вони поділяють 

виробничий цикл. Це має знаходити своє відображення у структурі активів та 
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зобов‟язань підприємств, яку буде досліджено на прикладі машинобудування 

України (див. додаток А). 

В структурі активів українських машинобудівних підприємств 

упродовж 2014-2016 рр. переважали оборотні активи (67,2% проти 50,4% в 

середньому по промисловості), за рахунок більшої частки запасів (39% проти 

24,9%) та фінансових інвестицій (2,8% проти 1,5%).  

Фінансування запасів вимагає середньо- і короткострокових джерел 

фінансування. Порівняно вища частка короткострокових кредитів банків у 

поточних зобов‟язаннях українських машинобудівних підприємств (17,3% 

проти 12,8% в середньому по промисловості у 2008-2016 рр.) свідчить про 

активніше використання ними для цих цілей короткострокового банківського 

кредиту. Високий рівень інфляції робить довгострокове кредитування не 

вигідним для кредиторів, що пояснює порівняно низьку частку 

довгострокових джерел фінансування в структурі пасивів машинобудівних 

підприємств (до 13% від зобов‟язань) упродовж вказаного періоду. 

Для українських машинобудівних підприємств характерними є 

проблеми, властиві для промисловості взагалі. Серед них основними є 

застарілі основні фонди (55 проти 67% зношування по промисловості у 

2016 р.), висока частка дебіторської (28,6 від загальних активів проти 35,6% 

по промисловості у 2016 р.) і кредиторської (34,8 від загальних активів проти 

37,4% по промисловості у 2016 р.) заборгованості, низька 

кредитоспроможність. Однак причини і особливості перетікання цих 

проблем для кожної галузі індивідуальні. 

Більша частина зобов‟язань машинобудівних підприємств в Україні в 

середньому за 2012-2016 рр. припадає на кредиторську заборгованість 

(77,3%), а оборотних активів – на дебіторську заборгованість (50,4%) [60]. 

П. Круш [68] пояснює значні обсяги кредиторської заборгованості тим, що 

вона є головним джерелом покриття дебіторської заборгованості. Значний 

обсяг дебіторської заборгованості пояснюється стимулюванням збуту 

продукції через кредитування покупців із використанням, наприклад, 
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механізму комерційного кредиту. Іншими чинниками, що пояснюють 

значний обсяг дебіторської і кредиторської заборгованості можуть бути: 

нестача ліквідних коштів як у продавців, так і у покупців машинобудівної 

продукції та наявність непрозорих схем фінансування на зразок повернення 

раніше виведених в офшори фінансових ресурсів. Остання категорія факторів 

відповідає за обсяг іншої кредиторської заборгованості (тобто заборгованості 

за операціями, які не пов‟язані з основною діяльністю підприємств) у 59,9% 

від загальної суми кредиторської заборгованості, що є характерним для 

України.  

Низька кредитоспроможність машинобудівних підприємств України 

викликана здебільшого результатами їх діяльності, а саме збитковістю, 

зношеністю основних засобів, поганою кредитною історією і значним 

обсягом поточних зобов‟язань. Як висновок, середнє підприємство 

машинобудівної галузі потребує модернізації, але не здатне її провести. Крім 

того, О. Волошина [ 69 , с.11] відмічає наявність в українських 

машинобудівних підприємств фіктивного додаткового капіталу, що виник 

внаслідок індексації основних засобів, і призводить до невиправданого 

завищення деяких показників. 

Тим не менш, частка кредитів у зобов‟язаннях машинобудівних 

підприємств в Україні значно перевищує аналогічний показник для 

промислових підприємств. У 2016 р. на короткострокові кредити банків 

припадало 27% зобов‟язань машинобудівних підприємств (проти 13% по 

промисловості), причому ще у 2012 р. розрив між цими показниками не був 

настільки великим (14 проти 10%) [60]. Таким чином, у період значного 

спаду дохідності, кредитоспроможності і зростання відсоткових ставок 

частка короткострокових банківських кредитів у зобов‟язаннях 

машинобудівних підприємств України зростала. В умовах низької 

кредитоспроможності і значного скорочення кредитування в цей період, 

такий приріст може бути пояснено лише переоцінкою валютних кредитів у 

зв‟язку з девальвацією національної валюти.  
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Частка фінансових довгострокових інвестицій на рівні 13,8% від 

необоротних активів у машинобудуванні є вищою за середню для 

промислових підприємств (середнє значення – 4,6%), і можливо пов‟язана з 

участю великих машинобудівних підприємств у капіталі дочірніх 

підприємств, часто іншого профілю. Для закордонної практики нормальним є 

створення окремих фінансових компаній (наприклад, BMW Financial 

Services), за допомогою яких в тому числі здійснюється оптимізація 

оподаткування, але у нас подібна практика ще не закріпилась. 

Не існує однакової «типової» структури капіталу машинобудівних 

підприємств. У 2008–2012 рр. для України характерним було співвідношення 

власного капіталу і боргу на рівні 40–60 % (до 2013 р. включно існувала 

тенденція до зниження частки боргу), для європейських підприємств 

машинобудування це співвідношення ближче до 50/50 або навіть 60 % на 

40 %. Вища частка власного капіталу у структурі капіталу характерна для 

консервативної стратегії фінансування оборотного капіталу, яку деякі автори 

[68] вважають найбільш прийнятною для машинобудівного підприємства. В 

силу значної частки в необоротних активах машин та устаткування 

(приблизно 37,9%
10

), а також нематеріальних їх складових (приблизно 28,5%) 

машинобудівні підприємства теоретично повинні мати кращий доступ до 

кредитних ресурсів порівняно із іншими підприємствами переробної 

промисловості. В українській практиці, однак, найкращу 

кредитоспроможність мають здебільшого підприємства зі значними обсягами 

нерухомості та земельних ділянок. 

Загальна структура капіталу українських машинобудівних підприємств 

в середньому за 2012-2016 рр. характеризується переважанням нефінансового 

боргу (62,9%) над фінансовим боргом (13,5%) і власним капіталом (23,6%). 

Для промисловості загалом в цей період характерною є вища частка власного 

капіталу (28,6%), і нижчою – частка фінансового боргу (6,5%). Висока частка 

нефінансового боргу пов‟язана з порівняно вищим обсягом кредиторської 

                                                           
10

 середнє значення по вибірці з 10 підприємств машинобудування за 2017 
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заборгованості, який, в свою чергу, обумовлюється спільним виробничим 

циклом (синтетичним виробництвом) підприємств машинобудування та його 

довшою тривалістю. 

Вища, у порівнянні з середньою по промисловості, частка фінансового 

боргу (13,5 проти 6,5%) пов‟язана із вищою потребою машинобудівників у 

кредитних ресурсах, що в свою чергу викликано необхідністю у більшому 

обсязі НДДКР. 

Значна залежність конкурентоздатності продукції машинобудування 

(тобто, дохідності підприємства) від морального та фізичного зношування 

основних засобів спричинює потребу у постійних інвестиціях в їх 

модернізацію яка, судячи із рівня зношування основних засобів (65,51 проти 

68,63% по промисловості за 2012-2016 рр.), не здійснювалась, навіть за 

наявності порівняно вищої дохідності (середній ROE за 2010-2013 рр. 

становив 2,6% для промисловості і 11,75% для машинобудування).  

Після 2013 р. машинобудування мало вищий за середній по 

промисловості рівень збитковості (середній ROE за 2014-2016 рр. становив -

20.8 проти -24.6%), що говорить про порівняно вищий рівень ризику цієї 

галузі промисловості. 

Машинобудівні підприємства України мають порівняно високу 

кредиторську заборгованість на рівні 33,25% від валюти балансу в 

середньому за 2008-2016 рр. або 51,48% від загальної суми зобов‟язань в 

середньому за той самий період, що, однак, майже не перевищує аналогічні 

показники для промислових підприємств України (32,49 та 51,24% 

відповідно). Таким чином, це особливість промислових підприємств України 

взагалі. Такі обсяги кредиторської заборгованості можуть бути пов‟язані з 

порівняно високими обсягами дебіторської заборгованості (в середньому за 

2008-2016 рр. – 34% від валюти балансу або 50% від оборотних активів). 

Можливою також є інша причина – відсутність коштів для погашення 

кредиторської заборгованості  
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Таким чином, можна стверджувати, що основним для машинобудівних 

підприємств Україні є механізм прямого фінансування, причому така 

тенденція характерна для української промисловості загалом. Однак, на 

відміну від світової практики, основним механізмом прямого фінансування 

для українських машинобудівників є не самофінансування, а сурогатний борг 

- умовно безкоштовна кредиторська заборгованість. Причиною цього є 

використання комерційного кредиту, яке випливає з синтетичного 

виробництва та довшого операційного циклу, характерних для підприємств 

машинобудування. Швидке моральне зношування продукції вимагає 

швидшого оновлення основних засобів, що, однак, для українських 

підприємств на сьогодні не характерно. Причиною цього є поточна 

збитковість підприємств машинобудування, викликана низькою 

конкурентоздатністю їх продукції. 

 

1.3. Система фінансових показників оцінки розвитку 

машинобудування 

 

Після того, як ми визначились із сутністю фінансових механізмів та 

фінансовими особливостями машинобудівних підприємств, доцільно 

визначити, що ми в подальшому будемо розуміти під розвитком 

підприємства цієї галузі, і які показники будуть покладені в основі оцінки 

такого розвитку.  

Поняття розвитку у загальному вигляді визначається як ускладнення 

процесу або явища. Звичайно, розвиток підприємства передбачає значний 

спектр підходів, більшість яких зводиться до наступних тезисів (див. табл. 

1.2) 

1. Розвиток – це неперервний процес комбінації нових факторів 

виробництва з метою вирішення проблем, які ставить перед підприємством 

зовнішнє середовище, причому проблеми також не є статичними. 
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2. Розвиток – процес довгостроковий та нелінійний, що передбачає 

постійні якісні і кількісні зміни в структурі підприємства, при яких воно, як 

система, набуває нових рис. 

Таблиця 1.1 

Трактування поняття розвитку 

Автор Визначення 

Н. Афанасьєв, 

В. Рогожин, 

В. Рудика 

 

Розвиток - процес, який ґрунтується на результатах науково-технічного 

досягнення, що сприяє розвитку виробничих сил та задоволення потреб 

суспільства у товарах вищої якості. Процес розвитку безпосередньо 

пов'язаний із зростанням міри ефективності, покращенням бізнес-процесів 

чи управління ними, в результаті чого досягнутий кількісний чи якісний 

приріст корисного результату порівняно з попереднім рівнем 

Б. Гаврилишин 

 

Розвиток - закономірний (незворотний) процес кількісно-якісних змін у 

межах системи, її перехід у нову якість, досконалішу форму 

Р. Дяків  

 

Розвиток - процес руху від нижчого до вищого (до більших досягнень), в 

результаті чого відбувається зміна якості предмета, явища, діяльності, 

перехід до новішого, прогресивнішого. 

Л. Мельник 

 

Розвиток - незворотна, спрямована, закономірна зміна системи на основі 

реалізації внутрішньо властивих їй механізмів самоорганізації. 

О. Раєвнєва 

 

Під розвитком доцільно розуміти процес формування нової дисипативної 

структури, виражений у якісній зміні складу, структури і способу 

(моделей) функціонування системи, який спрямований на досягнення 

змінюваних глобальних цілей підприємства. 

Д. Стеченко, 

A. Григорович, 

А.Дука 

 

Розвиток - 1) процес, який характеризується як якісними, так і 

кількісними змінами від простішого до складнішого; 2) процес будь-якого 

роду змін різноманітних форм матерії. У суспільно-економічному житті 

розрізняють три типи розвитку: прогресивний, регресивний і 

стагнаційний. Суспільний розвиток спонукає матеріальне виробництво до 

постійних змін у всіх сферах діяльності. Ці зміни органічно включають 

всі інноваційні процеси. 

Й. Шумпетер  Спонтанна і стрибкоподібна зміна, порушення рівноваги, що назавжди 

заміщує попередній стан рівноваги 

Джерело: Складено автором на основі джерел [70,71,72,73,74,75,76,77] 

Виходячи із поданих у таблиці 1.2 підходів, можна констатувати, що 

спільними для всіх є лише визнання розвитку процесом змін. У більшості 

визначень в тій чи іншій формі розвиток формулюється як зміна кількісних і 

якісних показників явища на краще у порівнянні із попереднім рівнем, 

причому Б. Гаврилишин пише про зміни всередині системи, а Л. Мельник і 

О. Раєвнева про зміни самої системи. Які саме зміни вважаються змінами на 

краще, автори здебільшого визначають ситуативно. Положення про 

незворотність розвитку є логічним лише на базі визначення Й. Шумпетера, 

який не прив‟язує розвиток до «покращення», а визначає його як перехід до 
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нового стану рівноваги, що може бути як вище, так і нижче попереднього. Зі 

зрозумілих причин, такий розвиток, за якого загальний стан системи 

погіршується, нас не цікавить. 

Базуючись на узагальненні наведених у таблиці 1.1 визначень розвитку 

було сформульовано визначення розвитку підприємства. Розвитком 

підприємства можна назвати такий процес, при якому впродовж певного 

періоду значення хоча би одного з попередньо визначених цільових 

показників розвитку поліпшується при незмінності інших, або ж поліпшення 

одних показників компенсують погіршення інших.  

Визначаються показники розвитку в індивідуальному порядку для 

кожного дослідження особою, яка відповідне дослідження проводить. 

Прикладами таких показників можуть слугувати обсяги реалізації, обсяги 

реалізації, розмір доходу чи прибутку, вартість підприємства, тощо. 

Основним критерієм розвитку як на мікро-, так і на макрорівні є 

зростання ефективності виробництва. Ефективність виробництва в даному 

контексті розуміється як зростання якісних і кількісних показників реалізації 

продукції при збереженні або зменшенні обсягів задіяних матеріальних і 

фінансових ресурсів. Показники такого зростання можуть значно 

варіюватись, шляхом до такого зростання може бути побудова «правильної» 

галузевої структури економіки, вміння скористатися доступними (в тому 

числі унікальними) ресурсами, правильна комбінація факторів виробництва.  

На галузевому рівні як показники розвитку зазвичай застосовуються 

обсяги реалізації, продажів, експорту. Обсяги реалізації часто 

використовуються у планових економіках: так, критеріями розвитку 

підприємств автопромисловості у Китаї[78] та Індії[30], у 60-80х, називались 

відповідність обсягів випуску у натуральному вираженні обсягам, 

прописаним у п‟ятирічних планах. Іншим часто вживаним показником 

розвитку галузі є рівень локалізації продукції, тобто частка в готовій 

продукції компонентів, вироблених місцевими виробниками, обсяг експорту, 

частка продукції галузі на внутрішньому ринку, тощо.  
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Дослідження, присвячені вивченню стану[54], рівню розвитку та 

конкурентоспроможності[55] машинобудування, проведені вітчизняними 

вченими, здебільшого використовують полікритеріальні підходи. Структура 

цих досліджень є подібною: після короткого вступу про стан, склад і 

розміщення підприємств галузі слідує аналіз наявної статистики за 

наступними показниками: 

1. Ресурсний потенціал, у межах якого розглядаються: матеріальні 

ресурси – рівень переробки ресурсів, структура джерел залучення ресурсів; 

фінансові ресурси – структура фінансування виробництва: 

самофінансування, кредити, інвестиції; структура інвестицій у галузь; 

фінансові результати діяльності; людські ресурси – кількість зайнятих, їх 

кваліфікаційна структура та оплата праці; технологія – кількість виданих 

патентів на рік; обсяг продажу інноваційної продукції; ступінь зношування 

основних засобів; темпи оновлення основних засобів. 

2. Життєспроможність галузі, що характеризується через: кількість 

підприємств; структуру галузі за розміром підприємств; частку податків, 

сплачених підприємствами галузі, у загальних податкових надходженнях; 

експорт та імпорт по галузі. 

3. Організація галузі, що описується через: ступінь монополізації; 

структуру власності; географічне розміщення та рівень кластеризації; 

повноту виробничого циклу в країні. 

Для оцінки тенденцій розвитку галузі в даному дослідженні ми 

скористаємось полікритеріальною методикою, яка містить основні 

показники, за якими традиційно оцінюють розвиток галузей в Україні. Для 

зручності ці показники ми подаємо в виді таблиці (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 

Показники для характеристики тенденцій машинобудівної галузі 

Показник Од. виміру Джерело/формула 

1 2 3 

Кількість машинобудівних підприємств одиниць Стат. щорічник України 

Індекс промислової продукції % ibid 

Частка галузі в загальних обсягах реалізації 

по промисловості 

% Діяльність суб‟єктів 

господарювання. Стат. збірник 



57 

1 2 3 

Рівень зношування основних засобів % Ibid 

Капітальні інвестиції у машинобудування по 

КВЕДах  

млн грн Капітальні інвестиції в Україні 

Показники прибутковості 

Маржа прибутку (PM) % ЧП/ВР 

Прибутковість власного капіталу (ROE) % ЧП/ВК 

Операційна маржа (OM) % ОП/ВР 

Показники фінансової стійкості 

Коефіцієнт покриття запасів % РК/З 

Коефіцієнт фінансової залежності % ВБ/ВК 

Коефіцієнт фінансового ризику  % Борг/ВК 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу % РК/ВК 

Частка дебіторської заборгованості в 

оборотних активах 

% ДЗ/ОА 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості 

% ВР/ДЗ 

Тривалість обороту дебіторської 

заборгованості 

днів 365/Кодз 

Джерело: складено автором  

На мікроекономічному рівні показниками розвитку можуть слугувати 

прибутковість підприємства (рентабельність активів, продажів, власного 

капіталу, тощо – за вибором дослідника), обсяги реалізації, частка 

підприємства у загальногалузевих обсягах реалізації, продажу, експорті, 

тощо. Спільною рисою подібних показників є їх однобічність: наприклад, 

обсяги реалізації показують, яким попитом користується продукція 

підприємства, але не показують, яку частину продукції підприємство змогло 

продати – можливим є випадок, коли підприємство не отримує кошти від 

покупців і зростають обсяги дебіторської заборгованості. Такі показники, як 

частка підприємства у загальногалузевих обсягах реалізації та/або експорті 

встановлювались в рамках економічної політики індустріалізації та 

експортної орієнтації відповідно, і мають сенс виключно в рамках цих 

політик, які встановлюють такі показники як орієнтирів для розвитку 

підприємств. Тому на роль показника для характеристики розвитку 

підприємств доцільно взяти результуючий показник, що охоплював би вплив 

на діяльність підприємства максимальної кількості факторів. 
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При побудові системи показників, за якими оцінюється рівень розвитку 

підприємства, використовуються два основні підходи. Деякі автори[ 79 ] 

рекомендують зосередитись на невеликій кількості комплексних показників, 

які дають найкраще поняття про результативність діяльності підприємства. 

Серед таких показників можуть бути економічна маржа (EM) [], економічна 

додана вартість (EVA), вартість підприємства, дохід на акцію або навіть 

обсяги виробництва і реалізації в грошовому чи реальному вигляді. Інші – 

П. Друкер, К. Редченко, В. Самуляк [ 80 , 81 , 82 ] пропонують побудову 

всеохоплюючої системи індикаторів, що включали б усесторонню оцінку 

операційної і фінансової діяльності підприємства. Р. Фещур[ 83 ] називає 

перший підхід до оцінки розвитку підприємства монокритеріальним, а 

другий – полікритеріальним. 

Оцінка підприємств через їх вартість або дохідність відноситься до 

монокритеріальних підходів. Рівень розвитку підприємств у такому випадку 

може визначатися: 

а) через співвіднесення розрахованого цільового показника із 

середньоринковими чи середньогалузевими показниками – розвинутим 

підприємство є у разі перевищення ним середніх показників; 

б) тенденцією до зростання вартості та/або дохідності у середньо- або 

довгостроковій перспективі; 

в) через порівняння розрахованого цільового показника з результатами 

аналогічних розрахунків по вибірці апріорі високорозвинутих підприємств – 

національних або зарубіжних. 

Позитивними рисами монокритеріальнго підходу є його простота та 

менший, порівняно із полікритеріальними моделями, вплив особистих оцінок 

дослідника на результат. Також М. Гоедхарт та Д. Уесселс зазначають вищу 

прогностичну цінність моделей, заснованих на невеликій кількості 

показників – якщо вони обрані правильно. Серед негативних рис 
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монокритеріальної оцінки підприємства О. Мельник виділяв деяку їх 

однобокість [84]. 

Полікритеріальні підходи до оцінки розвитку підприємства 

відрізняються значною різноманітністю в залежності від мети оцінки та 

особистих уподобань дослідника. Для вітчизняної практики оцінки 

підприємств промисловості характерною рисою є застосування груп 

показників використання матеріальних, енергетичних, трудових і фінансових 

ресурсів, завантаження обладнання та ефективності виробничо-господарської 

діяльності.  

Як свідчать дослідження, проведені О. Мельник, полікритеріальні 

системи діагностики на вітчизняних машинобудівних підприємствах 

вирізняються певними спільними рисами: 

1. Цільове спрямування: оцінюються здебільшого окремі аспекти 

діяльності підприємства для вирішення конкретних тактичних завдань. 

2. Переважання фінансових показників в оцінці діяльності. Причини – 

доступність такого роду інформації через звітність, в той час як дані про 

соціальні, виробничі, техніко-технологічні індикатори потрібно акумулювати 

через дослідження первинної документації. На думку ряду дослідників [82, 

83, 84] сама по собі фінансова звітність недостатньо відображає реальні 

показники діяльності підприємства.  

3. Наявність значної кількості методик оцінки підприємств у 

вітчизняній нормативно-правовій базі, які відрізняються індикаторами, 

підходами до їх визначення та інтерпретації, що відкриває можливості 

маніпулювання результатами діагностики. 

4. При здійсненні полікритеріальної діагностики перевагу надають 

найпростішим аналітичним методам (динамічного, структурного, 

порівняльного аналізу). 

Однак критикуючи підхід, що базується на фінансовій звітності, 

О. Мельник не деталізує джерела інформації та характеристики соціальних, 

виробничих, техніко-технологічних індикаторів. Очевидно, мається на увазі, 
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що полікритеріальні системи діагностики існують насамперед для 

внутрішнього користування і прийняття управлінських рішень. 

Західна практика оцінки підприємств часто виходить із позиції 

покупця, орієнтуючись крім економічних (прибутковість) ще і на показники 

задоволення потреб і очікувань споживачів. Наприклад, П. Друкер [80, с.64-

68] виділяв наступні групи показників для оцінки діяльності підприємства:  

1. Базова фінансова інформація, що включає стандартні набори 

показників рентабельності (ROE, ROA, PM, OM), ліквідності, тощо. 

Особливої уваги заслуговують саме відхилення таких показників від 

нормативних значень. 

2. Показники продуктивності фізичної та розумової праці, 

порівняльний аналіз ефективності департаментів та сукупної продуктивності 

підприємства як виробничої одиниці.  

3. Інформація про виключну компетенцію стосується відповідності 

унікальних конкурентних переваг підприємства поточним вимогам різних 

ринків (SWOT-аналіз). 

4. Інформація про розподіл ресурсів здебільшого стосується оцінки 

співвідношення капіталу і праці у виробничому циклі підприємства через 

прибуток на інвестований капітал (ROIC), приведену вартість (NPV), період 

окупності, тощо.  

Ці показники не наводяться П. Друкером як вичерпний перелік 

показників для оцінки діяльності підприємства, а як загальні рекомендації 

для менеджменту, на які аспекти діяльності слід орієнтуватись в рамках 

вироблення стратегії управління витратами. Тим не менш, їх можна 

використати як показники для оцінки рівня розвитку підприємства, при 

наявності історичної статистики успішних підприємств за цими показниками, 

як бази для порівняння.  

Значна кількість методик оцінювання діяльності підприємств базується 

на збалансованій системі показників Нортона-Каплана[85 ]. Вона створює 

можливість поєднання фінансових та нефінансових індикаторів для 
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комплексної оцінки підприємства та може бути використана, як інструмент 

стратегічного управління на довгостроковій основі. Аналог та попередник 

даної системи, французька Tableau de bord[81], передбачає побудову 

ієрархічної структури індикаторів, які розгалужуються за усіма сферами 

діяльності підприємства, причому різні рівні менеджменту орієнтуються на 

різні набори індикаторів. У цій системі використовують дві категорії 

показників: цільові, що визначаються керівниками вищого рівня відповідно 

до обраних стратегій розвитку, та функціональні, від яких залежить 

досягнення цільових показників.  

Розбіжності у побудові систем індикаторів стосуються їх 

структурованості, кількісного переліку, зв‟язку зі стратегією розвитку, 

інформаційного наповнення. 

В. Самуляк [82] виділив наступні принципи формування системи 

показників оцінювання рівня розвитку підприємства: 

- зв'язок індикаторів зі стратегією розвитку підприємства у 

довгостроковій перспективі; 

- релевантність; 

- цілісність охоплення усіх сфер діяльності підприємства та усіх 

ієрархічних рівнів управління, необхідність урахування як фінансових, так і 

нефінансових індикаторів; 

- інтегрованість у систему менеджменту підприємства та інформаційна 

доступність індикаторів для усіх менеджерів; 

- інформаційна прозорість, наочність та доступність; 

- взаємоузгодженість, взаємозалежність та збалансованість індикаторів; 

- формальне представлення та кількісне вираження значень 

індикаторів; 

- обмеженість кількості індикаторів (не більше 25). 

З огляду на означені принципи, В. Самуляк виділяє наступні групи 

показників оцінювання рівня розвитку підприємств:  
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1. Показники ресурсів, а саме фінансових, основних засобів, 

матеріальних, енергетичних та інформаційних ресурсів, а також праці. Вони 

показують доступність ресурсів для підприємства та ефективність їх 

використання. Кожна підгрупа показників (наприклад, фінансових ресурсів) 

може включати як абсолютні, так і відносні показники. 

2. Показники продукції, що включають інтегральний показник якості 

продукції (експертна оцінка конкурентоздатності продукції), питому вагу 

продукції на експорт та середній коефіцієнт оновлення продукції, тощо. Ці 

показники характеризують стадію життєвого циклу підприємства та його 

інноваційність. 

3. Показники ефективності, до яких віднесено середні темпи приросту 

рентабельності продукції, обсягів продажу, продуктивності праці та валового 

доходу, фондовіддачу та інші. 

Означені показники пропонується В. Самуляком зводити до загальної 

оцінки рівня розвитку, що перебуває в межах від 0 до 1. При всій 

постульованій неупередженості даного підходу, ваги тих чи інших 

компонентів інтегрованих показників визначаються дослідником, а отже 

оцінки одного і того ж самого підприємства можуть сильно варіюватись. З 

іншого боку, охоплення широкого спектру характеристик діяльності 

підприємства робить оцінку більш повною, а список показників не є 

вичерпним, що дає можливість до більш повного пристосування системи 

індикаторів до цілей дослідження. 

Через різноплановість індикаторів у більшості полікритеріальних 

методик так чи інакше наявні елементи експертного методу оцінювання, 

часто для забезпечення порівнюваності оцінок різних сфер діяльності або 

створення інтегральних показників. Експертний метод у даному випадку 

виражається у визначенні ваги того чи іншого фактору у інтегральному 

показнику. Основною вадою використання експертного підходу є висока 

залежність його результатів від припущень, зроблених експертом, тобто його 
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кваліфікації. Будь-яка методика, що включає в себе елементи експертного 

методу, набуває тих самих рис.  

Враховуючи вади та недоліки існуючих підходів до оцінювання 

розвитку машинобудівних підприємств, пропонуємо застосовувати 

монокритеріальний метод, що базується на оцінці їх вартості. Однією із 

гіпотез, на якій базуються положення актуальних напрацювань фінансової 

науки (з 50-х років ХХ ст.[36] по сьогодні) є те, що економічні суб‟єкти 

прагнуть до максимізації своєї вигоди, і вбачають цю вигоду не лише у 

площині забезпечення операційної ефективності роботи підприємства та 

пошуку шляхів підвищення прибутковості, але й у збільшенні доходів 

власників внаслідок зростання вартості підприємства. 

У вартості підприємства знаходить відображення дохідність 

підприємства, можливість виробити і реалізувати свою продукцію, 

життєздатність, а у випадку розвинутого фондового ринку – також і оцінка 

діяльності підприємства ринком. Вартісно-орієнтовані підходи містять 

значну кількість абсолютних (EVA, SVA, MVA) та відносних (RONA, ROIC, 

ROI, CFROI, EM) показників, які характеризують вартість підприємства, з 

них найбільшу кількість факторів враховують економічна маржа (EM) [86] та 

економічна додана вартість (EVA) [87]. Деякі вітчизняні дослідники [88, 

с. 193] стверджують, що жоден з цих показників не має істотних переваг над 

іншим, однак існує також думка [86], що застосування методу EVA може 

призводити до завищення вартості підприємств із низькою інноваційною 

активністю. В такому випадку можна очікувати, що оцінка українських 

підприємств при використанні EVA буде завищеною, а тому доцільно обрати 

інший показник. 

Для оцінювання тенденцій розвитку галузі загалом має бути 

сформована репрезентативна (статистично значима вибірка), тобто така, яка 

б включала дані достатньої кількості підприємств українського 

машинобудування. З точки зору автора, достатньо репрезентативною буде 
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вибірка з підприємств, яка охоплює не менш, ніж 20% активів та не менш, 

ніж 20% обсягів реалізації по галузі. Для того, щоб можна було 

стверджувати, що коливання результуючих показників не є результатом 

випадкових коливань ринкової кон‟юнктури, необхідно враховувати 

динаміку зміни цільових показників впродовж достатньо тривалого періоду 

(не менше 5 років). 

За М. Гоедхадтом і Д. Уесселсом, основні драйвери зростання 

підприємства можуть бути відображені у формулі 1.1. Кожне підприємство 

впродовж свого існування проходить період створення вартості, від 

тривалості якого часто залежить період існування підприємства. Тривалість 

періоду створення вартості характеризується проміжком часу, упродовж 

якого має місце перевищення ROIC над WACC. Розписавши дані показники, 

можна формалізувати фактори розвитку окремого підприємства [79, c.138]: 

,    де (1.1) 

IC – капітал, інвестований у підприємство (ІС = D+E);  

C – собівартість одиниці товару; 

T – ставка оподаткування (податок на прибуток);  

P – ціна одиниці товару;  

Q – обсяг виробництва(продажу)
11

; 

E – обсяг власного капіталу; 

D – обсяг боргу;  

re – вартість власного капіталу;  

rd – вартість боргу. 

Як видно з формули 1.1, для успішного розвитку підприємство має 

володіти хоча б однією з конкурентних переваг, а саме: 

1. Можливістю встановлювати монопольні ціни. 

2. Нижчою, ніж у конкурентів, собівартістю одиниці продукції, що 

часто є вираженням певних переваг технологічного порядку.  

                                                           
11

 припущення авторів, що продається 100% виробленої продукції, допустиме для моделі 
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3. Вищими обсягами реалізації при незмінному обсягу інвестованого 

капіталу, тобто вищою ефективністю. 

4. Оптимальною структурою капіталу. Під оптимальною ми розуміємо 

таку структуру капіталу, яка мінімізує WACC. Тут можуть діяти 

індивідуальні чинники у вигляді доступу до дешевших кредитів, пільгового 

оподаткування, тощо. 

Існування нерівності ROIC>WACC є необхідною умовою розвитку 

підприємства, якщо під розвитком ми розуміємо позитивно значення 

економічної маржі, яка ним генерується. 

Виходячи переваги монокритеріальних методик, нами пропонується 

застосовувати показник економічної маржі як результуючий. Метод 

економічної доданої вартості, згідно матеріалів The Applied finance group [86, 

с. 4-5] має ряд недоліків, наприклад, не враховує вплив інфляції, а при умові, 

що основні фонди не оновлюються (тобто, вартість активів щороку спадає), 

показник EVA має тенденцію до зростання навіть у випадку його (зростання) 

відсутності (так звана «old plant trap»). Оцінка вартості підприємств на основі 

концепції економічної маржі не має зазначеної вади. 

Застосування методу EM на етапі планування наслідків вибору 

фінансових механізмів розвитку дозволить з більшою вірогідністю 

прогнозувати зростання вартості підприємства, адже ЕМ показує найбільшу 

серед аналогічних методів кореляцію із реальною зміною ринкової вартості 

підприємства [86]. 

Економічна маржа виражає дохід підприємства, який воно отримує 

вище чи нижче вартості свого капіталу, тобто створення або руйнування 

нової вартості для власників та інвесторів підприємства у період, за який 

здійснюється оцінка. Економічна маржа виконує дві функції: мірила для 

економічної дохідності підприємства та моделі довгострокової оцінки 

підприємства. Розрахунок економічної маржі здійснюється за такою 

формулою: 
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 , де      (1.2) 

EM – економічна маржа;  

OCF – грошовий потік від операційної діяльності; 

ICia – інвестований капітал, скоригований на інфляцію; 

CC – плата за капітал. 

Для застосування даного методу необхідно також визначитись із 

підходами до визначення значень показників. Експерти The Applied finance 

group [86, с. 8] наводять наступну деталізацію формули економічної маржі: 

грошовий потік від операційної діяльності розкладається на суму чистого 

прибутку, зношування і амортизації, відсоткових витрат після 

оподаткування, витрат на оренду, витрат на НДДКР та надзвичайних витрат. 

«Грошовий потік», розрахований за такою формулою, приблизно відповідає 

показнику EBITDA і, строго кажучи, не є грошовим потоком, так як не 

враховує зміни у поточних активах та зобов‟язаннях за період.  

Розрахунок такого «грошового потоку» за звітністю вітчизняних 

підприємств потребує певних змін у формулі. По-перше, згідно українських 

стандартів ведення звітності, витрати на оренду включаються у склад витрат 

звітного періоду і не відображаються окремо. Витрати на НДДКР також не 

виносяться окремим рахунком. Починаючи з 2013 р. окремі рядки для 

надзвичайних доходів і витрат в українській звітності також не передбачено, 

підприємства мають право їх не розкривати. Отже, для розрахунку 

«грошового потоку від операційної діяльності» за методикою The Applied 

finance group для українських підприємств, залишається чистий прибуток, 

зношування і амортизація, а також відсоткові витрати після оподаткування. 

Для визначення грошового потоку (OCF) доцільно взяти значення чистого 

руху коштів від операційної діяльності, тим більше, що в середньо- і 

довгостроковій перспективі він приблизно відповідатиме показнику 

«грошового потоку» за методикою Applied finance group. 
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Інвестований капітал з поправкою на інфляцію в методиці The applied 

finance group пропонується розраховувати, як суму середньозваженої за 

період вартості загальних активів (total assets), поправки на інфляцію, 

накопиченого зношування, капіталізованих активів в операційній оренді, 

капіталізованих витрат на НДДКР, зменшену на величину переоцінки 

основних засобів та невідсоткових поточних зобов‟язань.  

Для практичного застосування такий підхід потребує суттєвих 

модифікацій. Поправка на інфляцію приблизно дорівнює сумі переоцінки 

основних засобів, тому ці показники взаємно компенсуються і включати їх 

одночасно недоцільно. Обсяг капіталізованих активів в операційній оренді, 

як і капіталізовані витрати на НДДКР включаються до складу загальних 

активів, а тому для уникнення подвійного рахунку ми не будемо включати ці 

показники в розрахунок. Включення накопиченого зношування до складу 

інвестованого капіталу має сенс у разі, якщо підприємство не накопичує 

фінансові ресурси для відновлення основних засобів у ліквідній формі або 

таких ресурсів недостатньо. Тому пропонуємо при обчисленні інвестованого 

капіталу включати не всю суму накопиченого зношування, а лише різницю 

між накопиченим зношуванням та грошовими коштами підприємства 

(дефіцит ліквідних коштів для повного відновлення основних засобів), що є 

характерним для України [89, с.332].  

Виключення невідсоткових поточних зобов‟язань має сенс лише тоді, 

коли останні не враховуються у розрахунку середньозважених витрат на 

капітал (WACC). В такому випадку ми маємо справу з капіталом у вузькому 

розумінні (власний капітал і фінансовий борг, за який сплачуються відсотки), 

і вірогідним є суттєве викривлення результуючого показника, оскільки 

значна частина активів підприємств в Україні фінансується за рахунок інших 

короткострокових зобов‟язань. Зобов‟язання, за якими не сплачуються 

відсотки, відповідно до панівних на сьогодні підходів або не враховуються, 

або вважаються безкоштовними [47, c.78-79]. 
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Далі у роботі інвестований капітал буде розраховуватись як середня за 

період вартість загальних активів, збільшена на різницю між накопиченою 

амортизацією основних засобів і нематеріальних активів і грошовими 

коштами (формула 1.3): 

ICia = TA+ (DEP – Cash), де      (1.3) 

ICia – інвестований капітал, скоригований на інфляцію; 

TA – балансова вартість активів ; 

DEP – накопичена амортизація; 

Cash – грошові кошти та їх еквіваленти; 

Плата за капітал (capital charge) розраховується не тільки для 

визначення економічної маржі (EM), але і для розрахунку економічної 

доданої вартості (EVA). Стандартною формулою для визначення плати за 

капітал (capital charge) є наступна: 

Capital charge = WACC*IC     (1.4) 

Деякі дослідники, наприклад, С. Черемушкін [90], вважають, що саме 

неправильний розрахунок плати за капітал (СC) призводить до неточностей у 

значенні EVA порівняно з іншими методами. Він звертає увагу на те, що у 

стандартній формулі плати за капітал (СC) одночасно враховується показник 

середньозважених витрат на капітал (WACC), розрахований на базі ринкової 

вартості власного і позичкового капіталу, і показник інвестованого капіталу 

(IC), що розраховується на базі скоригованої балансової вартості активів. 

Такий розрахунок не є коректним, і тому при розрахунку плати за капітал 

необхідно або враховувати ринкову вартість підприємства замість 

інвестованого капіталу (IC), або розраховані не за ринковими, а за 

балансовими значеннями власного капіталу і боргу середньозважені витрати 

на капітал (WACC). Далі у роботі плата за капітал (CC) розраховуватиметься 

на базі балансових значень власного капіталу і боргу.  

Традиційно, найбільші складнощі виникають із розрахунком показника 

середньозважених витрат на капіталу (WACC). Класична формула виглядає 

наступним чином:  
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WACC=D*rd*(1-T)+E*re, де     (1.5) 

WACC – середньозважені витрати на капітал підприємства, 

D – частка боргу у валюті балансу; 

rd – середня вартість боргу підприємства; 

E – частка власного капіталу у валюті балансу; 

re – вартість власного капіталу підприємства; 

T – ставка податку. 

Найпростіше розраховується частка і вартість боргу: середню ставку за 

кредитами по рокам публікує НБУ, а заборгованість за поточними 

кредитами, за якими здійснюються виплати в певний період, відображаються 

у пасиві балансу. В українських машинобудівних підприємств існує значна 

частка заборгованості, яка не є кредитами. За рахунок кредиторської 

заборгованості або поточних зобов‟язань за розрахунками з одержаних 

авансів часто фінансується більша частка активів, ніж за рахунок коротко- і 

довгострокових кредитів разом узятих (41% від загальної вартості активів 

проти 27% на кінець 2014 р. [ 91 ]). Так як для достовірного розрахунку 

вартості, наприклад, кредиторської заборгованості необхідна детальна 

інформація по умовам надання комерційного кредиту, яку підприємства не 

зобов‟язані подавати, зобов‟язання, які не є кредитами, вважатимуться 

безкоштовними. 

В даній роботі вартість боргу розраховуватиметься з використанням 

вартості кредитів, вказаних у звітності і примітках до неї (в разі відсутності 

такої інформації буде використана середня ставка по коротко- і 

довгостроковим кредитам за відповідний рік). Нефінансовий борг буде 

оцінюватись з огляду на інформацію, доступну у примітках до фінансової 

звітності щодо умов його залучення (у разі відсутності такої інформації – 

вважатиметься умовно безкоштовним). 

Вартість власного капіталу відображає умовний дохід інвесторів, який 

міг би заохотити їх вкладати гроші у підприємство, а не у інші доступні на 



70 

ринку активи. Вартість власного капіталу може розраховуватись за трьома 

основними підходами:  

1) за ринковим методом [88, c.168], що передбачає визначення вартості 

власного капіталу, як суми безризикової ставки відсотку (Rf) та додаткової 

премії за ризик, характерної для кожного індивідуального підприємства: 

re = rf + (rm-rf)* β, де     (1.6) 

re – очікувана вартість власного капіталу, 

rf – безризикова ставка відсотку, 

rm – середня дохідність інвестицій в країні, 

β – коефіцієнт ринкового ризику підприємства. 

2) за методом приросту дивідендів, що передбачає визначення вартості 

власного капіталу як дохідності, якої очікують від нього акціонери; за цим 

методом вартість власного капіталу розраховується, як співвідношення 

запланованих дивідендів на акцію до ринкової ціни акції, збільшене на 

очікуваний темп приросту дивідендів; 

3) за методом прибутку на акцію, що передбачає визначення вартості 

власного капіталу як фактичної дохідності, яку отримують акціонери за 

певний період; за даним методом вартість власного капіталу розраховується, 

як співвідношення прибутку на акцію до ринкової ціни акцій підприємства. 

Слід відмітити, що перші два методи визначають очікувану вартість 

власного капіталу в той час, як останній визначає фактичну, що робить його 

мало придатним для обрахування показника WACC для цілей прогнозування 

(тобто як очікуваної винагороди, яку вимагають інвестори [47, с. 79]). В 

умовах популярності політики нульового дивіденду, метод приросту 

дивідендів використовуватись не може з очевидних причин. Так, методом 

виключення ми прийшли до найбільш поширеного методу обрахунку 

вартості власного капіталу – за ринковим методом, який і будемо 

використовувати в подальшому дослідженні. 

Використання ринкового методу є найскладнішим, але дає найточніші 

результати. Необхідно, однак, деталізувати методи визначення змінних, що 
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використовуються за даного підходу. Безризиковим є актив, очікувана 

дохідність якого співпадає з фактичною, і як приклад такого активу 

найчастіше приводять зобов‟язання уряду у вигляді державних цінних 

паперів. Для визначення безризикової ставки можна використати дохідність 

за довгостроковими державними єврооблігаціями, дохідність за ОВДП, 

ставку рефінансування НБУ або ставку за депозитами Ощадбанку України чи 

Укрексімбанку [47, с. 82]. Найбільш зручною з точки зору доступності 

інформації є ставка рефінансування НБУ та дохідність за ОВДП (на 

вторинному ринку, адже на первинному ринку їх розміщення часто 

проходить неринковими методами). 

Різниця між середньою дохідністю інвестицій по країні і безризиковою 

ставкою відсотку називається середньоринковою премією за ризик (формула 

1.6). Вона показує, яку премію в середньому вимагають інвестори, вкладаючи 

кошти на даному ринку капіталів, та характеризує середній ризик таких 

вкладень. У міжнародній практиці здебільшого використовується показник 

історичної премії за ризик, що передбачає розрахунок середньоарифметичної 

(чи середньогеометричної) різниці між дохідністю по ринку капіталів і 

безризиковою відсотковою ставкою за тривалий період [47]. Такий спосіб 

розрахунку є ефективним за умови стабільної економічної ситуації та 

наявності довготривалої статистики по фондовому ринку. Для України дані 

передумови не виконуються, і тому премію за ризик розраховують на основі 

аналізу волатильності фондового ринку, спреду ризику дефолту або за 

допомогою модифікованого методу кредитного рейтингу. Активність 

українського фондового ринку можна вважати недостатньою для 

використання аналізу волатильності, а метод модифікованого кредитного 

рейтингу дає завищені результати премії за ризик [47, c. 85], а тому, на наш 

погляд, доцільно використати метод спреду ризику дефолту.  

Відповідно до цього методу ринкова премія за ризик розраховується 

наступним чином: 

MRP = CRP+HRP, де      (1.7) 
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MRP – середньоринкова премія за ризик; 

CRP – премія за ризик країни; 

HRP – історична премія за ризик на стабільних ринках. 

Коефіцієнт ринкового ризику β (1.6), розраховується за стандартною 

методикою через середньоквадратичне відхилення із поправкою на структуру 

капіталу підприємства у разі необхідності (Додаток B). 

У цій роботі рівень розвитку машинобудівного підприємства ми 

будемо визначати за показником економічної маржі упродовж певного 

періоду. Якщо розписати формулу економічної маржі (1.2) з урахуванням 

деталізації показників за формулами 1.3-1.7, отримаємо наступну загальну 

формулу: 

, де   (1.8) 

EM – економічна маржа; 

OCF – операційний грошовий потік; 

D – частка боргу в активах підприємства; 

rd – середня вартість боргу підприємства; 

T – ставка оподаткування податком на прибуток; 

E – частка власного капіталу в активах підприємства; 

rf – безризикова ставка відсотку; 

MRP – середньоринкова премія за ризик; 

β – коефіцієнт ринкового ризику підприємства; 

TA – загальні активи; 

DEP – накопичене зношування; 

Cash – грошові кошти та їх еквіваленти. 

В роботі дана формула використовується для ретроспективної оцінки 

підприємств машинобудування, однак теоретично показник ЕМ може бути 

використано і для прогнозування. Для цього необхідно внести корективи до 

розрахунку показнику WACC і коефіцієнту ринкового ризику β. 
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Детальну характеристику всіх змінних формули доцільно подати у 

вигляді таблиці. 

Таблиця 1.3 

Джерела інформації для розрахунку складових економічної маржі 

Показник Одиниця 

виміру 

Джерело  

OCF грн Фінансова звітність, Ф3. доступ з: Smida.gov.ua 

D % Фінансова звітність, Ф1. доступ з: Smida.gov.ua 

Rd грн Середньорічна вартість кредитів, доступ з 

bank.gov.ua. Фінансові витрати, середньозважена 

вартість боргу підприємства (за даними фінансової 

звітності) 

T % Податковий кодекс України 

E % Фінансова звітність, Ф1. доступ з: Smida.gov.ua 

Rf % Ставка по ОВДП на вторинному ринку, доступ з 

bank.gov.ua 

MRP % Розрахунки на базі інформації з 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

β % Розрахунки на базі статистики (bank.gov.ua) та 

індексу ПФТС (http://www.pfts.ua/uk/shares-iндexes/) 

TA грн Фінансова звітність, Ф1. доступ з: Smida.gov.ua 

DEP грн Фінансова звітність, Ф1. доступ з: Smida.gov.ua 

Cash грн Фінансова звітність, Ф1. доступ з: Smida.gov.ua 
Джерело: складено автором 

Ознакою розвитку підприємства вважатиметься додатне значення 

економічної маржі у максимальній кількості періодів, що розглядаються, і 

тенденція до її зростання у часі. Це означатиме, що підприємство створює 

додаткову вартість (excessive return) для своїх власників. За інших рівних 

умов, значення економічної маржі буде залежати від структури капіталу і 

обраного типу фінансового механізму через величину середньозважених 

витрат на капітал. Виходячи з цього, метою фінансової політики 

підприємства має бути мінімізація середньозважених витрат на капітал через 

підбір найбільш дешевих його складових. З точки зору власників 

підприємства найдорожчим є власний капітал (прямий канал фінансування), 

за ним – позичковий (непрямий канал фінансування), а найдешевшими – 

потенційно, державні субсидії (державний канал фінансування). Українські 
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реалії, однак, вносять корективи у це теоретичне передбачення, а саме 

активне використання підприємствами умовно-безкоштовної кредиторської 

заборгованості занижує середньозважені витрати на капітал. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Визначено фінансовий механізм як принципову схему практичного 

використання фінансових ресурсів у економіці держави (на макрорівні) або у 

діяльності окремого підприємства (на мікрорівні), що включає сукупність 

правових норм та неформальних правил, які регулюють відносини стосовно 

залучення і використання фінансових ресурсів. Практико-орієнтовані 

дослідження використовують поняття фінансових механізмів, що описуються 

як окремі набори елементів фінансового механізму, підібрані для вирішення 

певної поточної проблеми.  

2. Класифікацію фінансових механізмів розвитку машинобудування на 

канали здійснено за типом каналу фінансування (маршруту руху фінансових 

ресурсів від донорів до реципієнта). Виділено механізми прямого, непрямого 

та державного фінансування. Перший передбачає безпосереднє залучення 

фінансових ресурсів від інших підприємств або приватних осіб; другий – від 

професійних фінансових посередників або на фінансовому ринку; третій – 

від держави. Усі механізми залучення фінансових ресурсів можна поділити 

на чисті, які діють через один канал, змішані, що передбачають 

функціонування двох каналів, та комплексні, що поєднують усі три канали. 

Дана класифікація дозволяє структурувати різноманітні механізми залучення 

фінансових ресурсів і пояснювати, від яких саме джерел фінансування на 

певний момент часу більшою мірою залежить розвиток підприємств.  

3. Виокремлено особливості виробництва, які впливають на фінанси 

машинобудування:  

висока наукоємність продукції, довгий цикл розробки та впровадження 

у виробництво, що призводить до іммобілізації фінансових ресурсів, 
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зумовлює додаткову потребу у капітальних інвестиціях, а також середньо- і 

довгостроковому фінансуванні, зокрема банківському кредитуванні; 

спільний виробничий цикл для більш, ніж одного підприємства 

(синтетичне виробництво), що зумовлює порівняно вищу залежність від 

інших, здебільшого (але не виключно) машинобудівних підприємств, що 

відображається у порівняно вищих обсягах комерційного кредиту; 

швидке моральне зношування основних засобів і готової продукції, які 

зумовлюють потребу у швидших темпах їх оновлення та підтриманні 

порівняно нижчого рівня їх зношування; 

машинобудівна продукція здебільшого є продукцією тривалого 

використання, що зумовлює машинобудівні підприємства надавати послуги з 

її ремонту та обслуговування; в залежності від способу, яким здійснюється 

таке обслуговування, ця особливість може означати необхідність 

підтримувати додаткові активи та/або запаси на складах (якщо підприємство 

здійснює обслуговування самостійно) або делегувати ці обов‟язки 

афілійованій компанії. 

4. Специфікою виробництва визначаються наступні особливості 

фінансів машинобудування в Україні  

- порівняно вища частка оборотних активів у валюті балансу (67,2 

проти 50,4% в середньому по промисловості у 2014-2016 рр.), за рахунок 

більшої частки запасів (39 проти 24,9%);  

- вища частка короткострокових кредитів (27% від зобов‟язань проти 

13% по промисловості у 2014-2016 рр.) і довгострокових кредитів (4,35 проти 

2,76% по промисловості у 2014-2016 рр.); 

- вища боргова залежність: порівняно менша частка власного капіталу у 

валюті балансу (23,6 проти 28,6% по промисловості у 2014-2016 рр.).  

Для українських машинобудівних підприємств також є характерною 

особливість всіх інших промислових підприємств України - основним 

каналом їх фінансування є прямий, основним механізмом - умовно 

безкоштовна кредиторська заборгованість.  
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5. Розвиток машинобудування як галузі пропонується оцінювати на 

основі агрегованої макроекономічної статистики через систему стандартних 

показників, які характеризують її загальний стан і ресурсне забезпечення. 

Зазначена система передбачає використання загальних показників діяльності 

галузі (кількість підприємств галузі, частка машинобудування у загальних 

обсягах реалізації по промисловості, рівень зношування основних засобів, 

обсяг капітальних інвестицій), показників прибутковості (маржа прибутку, 

дохідність власного капіталу, операційна маржа) і показників фінансової 

стійкості (коефіцієнт покриття запасів, коефіцієнт фінансової залежності, 

коефіцієнт фінансового ризику, коефіцієнт маневреності власного капіталу, 

частка дебіторської заборгованості в оборотних активах, коефіцієнт 

оборотності дебіторської заборгованості, тривалість обороту дебіторської 

заборгованості). Сукупність цих показників дозволяє оцінити загальні 

тенденції галузі, та виділити фінансові диспропорції і обмеження для її 

розвитку. 

6. Розвиток підприємства визначено як процес, при якому впродовж 

певного періоду значення хоча би одного з попередньо визначених цільових 

показників поліпшується при незмінності інших, або ж поліпшення одних 

показників компенсують погіршення інших. Для його оцінки доцільно 

застосовувати вартісно-орієнтований підхід, відповідно до якого ознакою 

розвитку підприємства є зростанні вартості, яку підприємство створює для 

своїх інвесторів. З-поміж інструментів вартісно-орієнтованого підходу 

(економічна додана вартість, економічна маржа та метод DCF) для оцінки 

розвитку підприємств запропоновано застосувати метод економічної маржі, 

який дозволяє досягти порівнянності підприємств різного розміру, вирішити 

проблему завищення вартості підприємств зі значними обсягами застарілих 

основних засобів і виокремити фінансові фактори розвитку підприємства. 

7. Для ретроспективної оцінки розвитку підприємств машинобудування 

запропонована система показників, яка базується на монокритеріальному 

підході із використанням показника економічної маржі як результуючого. 

ЕМ дозволяє враховувати структуру капіталу підприємства, структуру його 
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фінансування, його дохідність та вплив ризиків зовнішнього середовища. 

Порівняно з іншими подібними показниками, ЕМ вирізняє більш точна 

відповідність зміні реальної ринкової вартості, уникнення завищення оцінки 

підприємств із застарілими виробничими потужностями та більш точне 

врахування впливу інфляції. Крім того, агрегований показник ЕМ по 

репрезентативній вибірці може бути використано для оцінки розвитку на 

рівні галузі.  
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Розділ ІІ 

РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ФІНАНСОВІ 

ДИСПРОПОРЦІЇ І ОБМЕЖЕННЯ 

 

2.1. Фінансові фактори розвитку машинобудування на галузевому 

рівні 

 

Сучасний стан і тенденції розвитку машинобудування в Україні 

визначається не лише фінансовими, але й іншими чинниками. Як ми вже 

визначили в підрозділі 1.3, розвиток галузі є довгостроковим неперервним 

процесом кількісних і якісних змін в структурі виробництва, які дозволяють 

успішно відповідати на виклики зовнішнього середовища і забезпечувати 

приріст добробуту власників її підприємств. Індикатори, згідно якими 

оцінюється розвиток, визначаються індивідуально, тому для нашого 

дослідження ми скористаємось власною модифікацією підходу до аналізу 

машинобудівної галузі на базі підходу, наведеного в табл. 1.2. Загальні 

показники для характеристики галузі (зокрема кількість її підприємств, її 

частка у загальних обсягах реалізації, зношування основних засобів її 

підприємств та обсяги капітальних інвестицій, здійснених ними) дозволять 

оцінити місце машинобудування в сучасній економіці України і окреслити 

основні проблеми, з якими дана галузь стикається. Показники прибутковості 

і фінансової стійкості потрібні для оцінки загальних тенденцій по галузі та 

виведення попередніх висновків стосовно основних наявних на сьогодні 

диспропорцій і обмежень.  

Кількість машинобудівних підприємств в Україні вказується у різних 

джерелах зі значними неточностями. В період з 2001 р. по 2007 р. у збірнику 

«Статистичний щорічник України» [ 92 , c.111] вказується кількість 

машинобудівних підприємств у 11 073. У збірнику Державного комітету 

статистики «Діяльність суб‟єктів господарської діяльності» за 2017 р. до 

машинобудівної галузі віднесено 4209. У збірнику «Промисловість України у 
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2011-2015 рр.» також вказується кількість машинобудівних підприємств у 

4483 підприємств, що співпадає з даними збірника [92] за 2015 р. Таким 

чином, якщо вважати наявну статистику достовірною, в період з 2008 по 

2016 р. кількість машинобудівних підприємств зменшилась з 11 тисяч до 4,2 

тисяч. Це може бути пояснено кризою 2008 р., що особливо відобразилась на 

машинобудуванні, і переходом на новий КВЕД у 2010 р. Частка 

машинобудівних підприємств у загальній кількості підприємств у 2010-

2016 рр. зросла з 9,9  до 10,9%, причому їх загальна кількість зменшилась з 

4,7 тисяч до 4,2 тисяч.  

 

Рис. 2.1. Індекс промислової продукції для підприємств 

машинобудування за 2001-2017 рр., у % до попереднього року 

Джерело: складено автором на базі джерела [93] 

Індекс промислової продукції машинобудування (див. рис. 2.1) за 

період з 2001 по 2017 рр. мав 3 періоди спадання, причому найнижче 

значення показника припало на післякризовий 2009 р. Докризового рівня 

промислового виробництво так і не було досягнуто, що відображає 

тенденцію до скорочення виробництва продукції машинобудування, 

пов‟язане зі скороченням внутрішнього і зовнішнього ринків збуту, що в 

свою чергу є підґрунтям для падіння дохідності машинобудівних 

підприємств.  

За обсягами реалізованої продукції за 2016 р. на машинобудування 

припадає 10,5% від загальної суми реалізації по переробній промисловості. З 
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них 3,2% - автотранспортні засоби, 4,2% – машини і устаткування, 2,1% - 

електроніка і 1% - комп‟ютерна техніка.  

Для порівняння, частка машинобудування у переробній промисловості 

Угорщини становить 49,3%, Німеччини – 44,9%, Польщі – 25,7%, Японії – 

47% [54, c.92]. Частка машинобудування у загальних обсягах реалізації в 

Україні зростала з 10,2% у 2001 до 13,7% у 2007, після чого розпочався спад. 

Крім того, у 2010 р. було внесено зміни до КВЕД, що призвело до 

додаткового зменшення частки реалізації машинобудування за рахунок зміни 

складу групувань КВЕДів, що включаються в машинобудування, приблизно 

на 1,6%. Можна зробити висновок, що українська машинобудівна продукція 

за останні 20 років не займала настільки важливого становища у 

промисловості, як це характерно для розвинутих країн, її частка в загальних 

обсягах реалізації  стабільно зменшувалась, починаючи з 2008 р. Найбільш 

високотехнологічні галузі машинобудування займають менше 1% від 

загальної реалізації по промисловості. 

Ключовою проблемою для переважної більшості машинобудівних 

підприємств є недостатність платоспроможного попиту. Причинами цього є 

порівняно низька конкурентоздатність вітчизняної продукції, викликана 

використанням застарілого і неефективного обладнання, невдалими 

управлінськими рішеннями, відірваністю від потреб ринку та іншими 

факторами. 

Таблиця 2.1 

Рівень зношування основних засобів у 2008-2016 рр., % 

Види промислової 

діяльності 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 55,48 60,08 60,70 61,93 55,34 56,84 59,87 76,91 67,68 

Машинобудування: 56,34 79,18 79,53 77,62 67,24 64,05 65,22 55,47 55,80 

виробництво машин та 

устатковання 
60,36 88,13 87,99 86,56 51,95 48,54 49,40 49,53 50,65 

виробництво електричного, 

електронного та оптичного 

устатковання 

52,74 55,14 54,93 53,37 51,40 52,65 54,13 54,40 55,34 

виробництво транспортних 

засобів та устаткування 
54,38 61,11 64,02 63,92 76,62 73,43 73,91 59,80 59,64 

Джерело: складено на основі джерела [60]. 
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Рівень зношування основних засобів по промисловості 

характеризується стрибкоподібним зростанням у кризові періоди (2008 р. і 

2014 р.) і помірним спаданням в наступні. Станом на 2016 р. він становить 

67,8%, що на 20% вище аналогічного показника по підприємствам Польщі 

(48,6%) [94]. Тенденції в рівні зношування машинобудування подібні до 

загальних по промисловості, за виключенням відсутності стрибкоподібного 

зростання у 2014-2015 рр. Зношування основних засобів машинобудівних 

підприємств у 2008-2016 рр. складав близько 60%, до 2011 р. показуючи 

стійку тенденцію до зростання. Зниження рівня зношування у 2012 р. можна 

пояснити оптимізацією структури основних засобів, тобто скороченням 

виробництва і продажем надмірних потужностей, розпочинаючи із 

найстаріших. Іншою можливою причиною може бути перехід великих 

машинобудівних підприємств на МСФЗ у цей період. Найменш застаріле 

обладнання залучено у виробництві машин і устаткування (50,65% у 2016 р.), 

а найбільш застаріле – у виробництві транспортних засобів та устаткування 

(59,6% у 2016 р.), хоча специфіка продукції такого виробництва, а саме 

швидке моральне зношування, може означати значну втрату 

конкурентоспроможності продукції (табл. 2.1). Такий рівень зношування є 

нормальним: наприклад, у Польщі рівень зношування для підприємств-

виробників машин і устаткування за 2016 р. становить 55,5%, транспортних 

засобів та устаткування – 51,5%, а електричного устаткування – 54,9% [94]. 

З 2010 р., після введення нового КВЕДу, змінилось групування 

машинобудівних підприємств, і статистика до і після 2010 р. по 

машинобудівним підприємствам є порівнюваною лише частково. Тому у 

табл. 2.1 4 групувань за новим КВЕДом зведено до 3 за старим, так як 

інформація за новим КВЕДом доступна лише за періоди після 2010 р.  

Таблиця. 2.2 

Капітальні інвестиції у 2010-2016 рр., млрд. грн. 

Види промислової діяльності 2010 2011 2012 2013 2014
12

 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Промисловість 55,38 78,73 91,60 97,57 86,24 87,66 108,64 

                                                           
12

 без урахування тимчасово окупованих територій 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Машинобудування 4,15 5,63 6,77 6,45 5,48 6,28 7,17 

Виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції 
0,23 0,41 0,50 0,19 0,22 0,42 0,62 

Виробництво електричного 

устаткування 
0,66 0,63 0,67 1,00 0,60 0,59 1,13 

Виробництво машин та устаткування 

не віднесених до інших угрупувань 
1,58 2,16 2,78 2,13 2,02 1,95 2,22 

Виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 

1,68 2,42 2,82 3,12 2,63 3,33 3,20 

Джерело: складено на основі джерела [91] 

Найбільше інвестицій потребує виробництво транспортних засобів і 

устаткування, так як частка зношування для підприємств цього профілю є 

найвищою. Найменша частка зношування станом на 2013-2016 рр. 

приходиться на виробників машин і устаткування, і є результатом їх активної 

інвестиційної діяльності (див. табл. 2.2). Слід зазначити, що інвестиції в 

основний капітал машинобудівних підприємств складають порівняно низьку 

(приблизно 6%) частку капітальних інвестицій промисловості, хоча 

теоретично саме ця галузь має розвиватись найбільш динамічно, адже вона 

займається виробництвом обладнання, яке і складає основний капітал інших 

промислових підприємств. Натомість, найбільша частка капітальних 

інвестицій припадала на металургійну (близько 9%) та харчову (більше 13%) 

промисловості.  

Достатність рівня конкурентоздатності продукції можна визначити або 

прямо, маркетинговими методами [82, с.234], або непрямо – через здатність 

підприємства реалізувати свою продукцію. Найбільш всеохоплюючим 

показником для такої оцінки може слугувати економічна маржа, але це 

показник, що розраховується індивідуально, а для оцінки загальногалузевих 

тенденцій слід скористатись більш традиційним підходом: дослідженням 

показників прибутковості і фінансової стійкості (див. табл. 1.2). Перед цим, 

однак, доцільно дослідити загальні тенденції в структурі капіталу для 

можливості робити висновки щодо її взаємозв‟язку з розвитком підприємств. 
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Таблиця 2.3 

Структура капіталу підприємств машинобудування за період з 2013 

по 2016 рр.,% 

Види промислової 

діяльності  

2013 2014 2015 2016 

ВК КT
*
 НКТ

**
 ВК КТ НКТ ВК КТ НКТ ВК КТ НКТ 

Промисловість 

(B+C+D+E) 

38,5 5,4 56,1 28,8 6,8 64,4 20,3 7,1 72,6 18,9 8,4 72,8 

Машинобудування 

(26+27+28+29+30) 

36,0 8,1 55,9 22,5 13,9 63,6 12,8 18,7 68,5 12,9 19,6 67,5 

Електронне та 

оптичне устаткування 

(26) 

36,5 2,5 61,1 16,7 2,0 81,4 34,9 1,0 64,1 38,6 1,5 59,9 

Електричне 

устаткування (27) 

34,4 12,4 53,2 15,5 18,9 65,7 2,1 26,8 71,2 9,2 32,7 58,0 

Інші машини та 

устаткування (28) 

35,4 7,4 57,2 27,3 12,8 59,9 18,6 16,9 64,5 16,5 16,9 66,6 

Автотранспортні 

засоби (29+30) 

37,0 7,8 55,2 21,5 14,6 64,0 8,3 20,0 71,8 7,0 20,2 72,8 

Примітка.* кредити; 
**

 нефінансовий борг 

Джерело: складено автором на основі джерел [60 (2013-2016)] 

Частка власного капіталу в джерелах фінансування машинобудівних 

підприємств в період з 2013 по 2016 рр. становить в середньому 30,7%, а в 

середньому по промисловості – 34,5%. Упродовж 2013-2016 рр. частка 

власного капіталу в активах по промисловості зменшилась з 38,5% до 18,9%, 

а по машинобудуванню – з 36 до 12,92%, тобто майже втричі [60]. Це може 

бути зумовлено спадом виробництва у 2008-2015 рр. і, як наслідок, 

дохідності машинобудівних підприємств. Склад власного капіталу по галузі в 

період з 2013 по 2016 наступний: на статутний (зареєстрований) капітал та 

додатковий капітал припадає приблизно порівну – 44,24 та 44,41% 

відповідно; в середньому по промисловості - 56,2 та 43,2%. Суттєво більшою 

у машинобудуванні є частка у власному капіталі нерозподіленого прибутку 

порівняно з промисловістю загалом (7% проти 0.1% за період з 2013-2016 

рр.) Частку інших складових (резервний та неоплачений капітал) можна 

вважати не істотною.  
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Таблиця 2.4 

Показники прибутковості машинобудування 2010-2016, % 

Види промислової діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Маржа прибутку (PM) 

Промисловість 2,40 0,19 -0,31 -12,51 -10,60 -1,15 

Машинобудування  7,97 6,46 2,36 -21,96 -13,34 -0,56 

виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
9,56 3,99 2,61 -21,63 6,67 11,02 

виробництво електричного устаткування 0,20 4,94 2,26 -22,35 -18,27 -1,61 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесене до інших угрупувань 
4,42 3,69 2,10 -13,20 -8,59 0,96 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

11,80 8,64 2,55 -29,30 -19,68 -5,08 

Прибутковість власного капіталу (ROE) 

Промисловість 7,53 0,56 -0,61 -24,78 -32,50 -5,16 

Машинобудування  20,08 15,36 4,40 -34,21 -36,58 -2,86 

виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 

- - 6,00 -56,07 35,25 34,13 

виробництво електричного устаткування - - 5,68 -50,88 -104,49 -70,37 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесене до інших угрупувань 

13,86 11,06 - - - - 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

7,32 5,70 3,52 -19,19 -19,16 3,43 

Операційна маржа (ОМ) 

Промисловість 4,40 1,52 1,01 -11,65 -10,21 -0,35 

Машинобудування  10,97 9,28 4,71 -20,11 -10,98 1,29 

виробництво комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції 
12,96 5,48 4,04 -19,86 8,93 13,76 

виробництво електричного устаткування 1,53 7,19 3,61 -21,01 -17,19 -0,51 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесене до інших угрупувань 
6,24 5,51 3,79 -11,61 -6,67 3,03 

виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів 

15,86 12,31 5,95 -26,95 -16,07 -3,28 

Джерело: складено на основі джерела [60] 

Огляд показників прибутковості машинобудівного виробництва (табл. 

2.4) дозволяє зробити висновок про те, що машинобудування показує 

порівняно кращі за середні по промисловості результати, за виключенням 

періоду 2014-2015 рр. Особливо помітними в цей період є значні від‟ємні 

значення показника ROE, спричинені високими збитками машинобудівників 

у 2014-2015 рр. Висока волатильність показників прибутковості означає 

високу ризиковість та залежність від зовнішніх умов машинобудівних 
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підприємств. Крім того, вона зменшує інвестиційну привабливість 

підприємств та їх кредитоспроможність. Спадна динаміка маржі прибутку 

може свідчити про низький рівень контролю над видатками або про значне 

скорочення обсягів продажу в 2013-2016 рр. Свідоме завищення витрат є 

причиною загалом низького рівня PM і відповідно не сприяє акумуляції 

капіталу у грошовій формі в активах підприємств. Спадна динаміка 

операційної маржі може свідчити про випереджаючі темпи зростання 

операційних витрат над виручкою. В сукупності ці показники означають, що 

джерела самофінансування, основного джерела фінансування для більшості 

машинобудівних підприємств, показують тенденцію до скорочення. 

Таблиця 2.5 

Агреговані відносні показники фінансової стійкості  

підприємств машинобудування України 

Коефіцієнти 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Коефіцієнт покриття 

запасів (0,6-0,8) 
0,91 0,83 0,65 0,73 0,61 0,62 0,76 0,70 0,28 0,00 0,01 

Коефіцієнт 

фінансового ризику 

(<1) 

0,89 1,12 1,49 1,69 1,96 1,81 1,74 1,78 3,45 6,86 6,78 

Коефіцієнт 

маневреності власного 

капіталу (>0,1) 

0,41 0,41 0,32 0,39 0,37 0,41 0,50 0,46 0,29 0,00 0,02 

Частка ДЗ в 

оборотних активах 

(<0,4) 

0,41 0,49 0,54 0,56 0,53 0,49 0,49 0,50 0,50 0,43 0,41 

Коефіцієнт 

оборотності ДЗ 

(>5) 

3,14 2,89 2,53 1,67 2,21 2,85 2,24 2,21 2,41 3,20 2,12 

Джерело: складено на основі джерел [60] 

Фінансова стійкість відображає рівень ризикованості вкладень у 

підприємства машинобудування. Аналіз фінансової стійкості дозволяє дати 

загальну оцінку тенденцій  кредитоспроможності підприємств галузі. 

Враховуючи, що використана методика розроблена для мікрорівня, і 

базується на агрегованих даних, розрахунок, поданий у табл. 2.5, може бути 

використаний тільки для характеристики загальних тенденцій фінансової 
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стійкості підприємств галузі та як орієнтир для порівняння із аналогічними 

розрахунками, проведеними далі для підприємств репрезентативної вибірки.  

Ми звертаємо увагу на наступні ключові довгострокові тенденції у 

фінансах машинобудування: 

- тенденція до зниження коефіцієнту покриття запасів (з 0,9 у 2006 р. до 

0,01 у 2016 р.), яка відображає зростання дефіциту робочого капіталу, а отже 

складнощі у виконанні поточних зобов‟язань і потребу у короткостроковій 

ліквідності (нормальним вважається значення цього показника більше 0,8);. 

- зростання коефіцієнта фінансового ризику (з 0,89 у 2006 р. до 6,78 у 

2016 р.), що відображає скорочення частки власного капіталу в активах і 

означає поступову втрату підприємствами фінансової автономії та зниження 

кредитоспроможності; 

- зниження коефіцієнта маневреності власного капіталу (з 0,41 в 2006 р. 

до 0,02 в 2016 р.), що означає зменшення частки власного капіталу, яку 

спрямовано на фінансування поточної діяльності, і відображає втрату 

підприємствами машинобудування кредитоспроможності; 

- надмірна  частка дебіторської заборгованості в оборотних активах 

(>40%), що показує ступінь відволікання оборотних активів в дебіторську 

заборгованість і може бути спричинена як низькою платоспроможністю 

покупців продукції, так і використанням механізму комерційного кредиту 

(наданням авансів постачальникам); 

- низька оборотність дебіторської заборгованості. В табл. 2.5 наведено 

саме середньогалузевий (по Україні) показник по рокам, який може бути 

використаний для бенчмаркінгу показників окремих підприємств. Для 

порівняння, середній коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості для 

японських підприємств за 2014 р. – 3,32 [95]. 

Отже, підсумовуючи аналіз тенденцій у фінансах машинобудування на 

рівні галузі, можна стверджувати про наявність проблем, спричинених 

низькою платоспроможністю дебіторів, скороченням обсягів реалізації, 

дефіцитом робочого капіталу і хронічним зменшенням частки власного 
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капіталу в активах. Також загальні показники прибутковості (PM, OM, ROE) 

показують високу волатильність дохідності окремих галузей 

машинобудування. Наприклад, чистий прибуток по підприємствам з 

виробництва комп‟ютерів, електронної та оптичної продукції становив -65,4 

млн грн у 2010 р., у 2011 р. – вже 1,12 млрд грн, після чого спадав впродовж 

2012-2014 рр. до -1,7 млрд грн; у 2015 р. він становив 0,585 млрд грн, 

роблячи цю галузь єдиною із машинобудівних галузей, що у зазначений рік 

не отримала збитку. Такі стрибки у прибутковості сигналізують про високий 

ризик вкладення коштів у підприємства машинобудування для потенційних 

інвесторів і кредиторів. Низька кредитоспроможність зменшує можливості 

використання більшості механізмів непрямого фінансування (ті, що 

базуються на банківському кредитуванні) та частини механізмів державного 

фінансування (а саме державних кредитів). Негативні тенденції показників 

прибутковості і платоспроможності (чи платіжної дисципліни – табл. 2.5) 

дебіторів означають скорочення обсягу ресурсів, доступних через механізм 

самофінансування.  

Таким чином, дослідження агрегованих фінансових показників 

машинобудування дозволяє виокремити такі наявні фінансові диспропорції: 

1. Декапіталізація галузі упродовж 2013-2016 рр., проявом якої є 

скорочення середньої частки власного капіталу у валюті агрегованого 

балансу підприємств машинобудування на 23,11 в.п. (з 36% до 12,9%), що є 

вищим ніж по промисловості загалом (спад на 19,7 в.п. з 38,5% до 18,9%) на 

3,41 в.п. Однією із причин вказаної декапіталзації стали значні збитки 

підприємств упродовж 2013-2016 рр. Серед підгалузей машинобудування 

наймасштабніша декапіталзація мала місце в автотранспортній галузі (частка 

власного капіталу у валюті балансу знизилася з 37% до 7%), найменша за 

масштабами - у виробників електронного та оптичного устаткування (частка 

власного капіталу у валюті балансу зросла з 36,5% до 38,6%). У абсолютних 

показниках обсяг власного капіталу по промисловості загалом за 2012-

2016 рр. майже не змінився (зростання з 526,1 млрд. грн. до 526,9 млрд. грн.), 
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а по машинобудуванню – впав майже вдвічі (з 53,1 млрд грн до 27,7 млрд. 

грн). 

2. Погіршення кредитоспроможності машинобудівних підприємств 

внаслідок отриманих збитків і надмірної заборгованості. Попри негативну 

динаміку показників прибутковості (табл. 2.4) і показників фінансової 

стійкості (табл. 2.5), зокрема зростання коефіцієнту фінансового ризику з 

0,89 у 2006 р. до 6,78 у 2016 р., частка короткострокових банківських 

кредитів у валюті балансу підприємств машинобудування збільшилась втричі 

(з 7,9% у 2012 р. до 19,6% у 2016 р.). Для порівняння, частка кредитів в 

середньому по промисловості за цей період зросла з 5% у 2012 р. до 8,4% у 

2016 р.  

3. Динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості (табл. 2.5) 

свідчить про широке використання механізму комерційного кредиту. 

Динаміка коефіцієнту покриття запасів (спад з 0,9 у 2006 р. до 0,01 у 2016 р.) 

свідчить про дефіцит робочого капіталу, тобто потребу у короткостроковій 

ліквідності. У 2015-2016 рр. поточні активи були приблизно рівними  

поточним зобов‟язанням, причому поточні зобов‟язання зростали (з 80 млрд. 

грн у 2012 р. до 148,6 млрд. грн. у 2016 р.) насамперед за рахунок зростання 

кредиторської заборгованості (з 50 млрд грн до 70 млрд грн у 2012-2016 рр.) і 

короткострокових кредитів (з 13 млрд. грн. до 42 млрд. грн.). Це може 

свідчити про ситуацію, коли підприємства машинобудування змушені 

вдаватись до відносин комерційного кредиту через недоступність стійких 

джерел фінансування. 

 

2.2. Функціонування фінансових механізмів розвитку 

машинобудування в Україні на мікрорівні  

 

На галузевому рівні було виявлено, що машинобудівні підприємства 

України фінансуються насамперед за рахунок механізмів прямого 

фінансування, причому основним з них є не самофінансування за рахунок 
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власного капіталу, а комерційний кредит, що знаходить своє відображення у 

порівняно високій частці кредиторської заборгованості у джерелах 

фінансування. Доступ до інших механізмів фінансування значно обмежений 

внаслідок низької кредитоспроможності підприємств галузі та обмеженою 

пропозицією кредитів. Причинами означеної збитковості є недостатні обсяги 

платоспроможного попиту на продукцію українських машинобудівниів. 

Однак статистика по галузевому рівні є малодеталізованою, занадто сильно 

покладається на середні величини, а частина показників для аналізу на мезо і 

макрорівні не розраховується. Тому доцільно дослідити функціонування 

фінансових механізмів розвитку машинобудування в Україні на мікрорівні, 

використовуючи статистику по репрезентативній вибірці підприємств.  

Вибірка охоплює біля 30% активів та близько 30% чистого доходу від 

реалізації по галузі (див. додаток C). Частка успішних підприємств в галузі є 

відносно невеликою, і можна говорити про досить високу концентрацію 

машинобудування в Україні. Наприклад, на ПАТ Мотор Січ станом на 

2016 р. припадає 9,6% активів галузі і 10,5% чистого доходу від реалізації, на 

ДП Антонов – 2,8% і 2,5%, ПАТ Крюківський вагонобудівний завод – 1,5% і 

2,1% відповідно.  

Вивчення кредитоспроможності підприємств вибірки дозволить 

зробити висновки про можливість середнього машинобудівного 

підприємства залучити кредит, тобто скористатись основним механізмом 

непрямого фінансування. Аналіз кредитоспроможності підприємств вибірки 

за методикою НБУ на період з 2008 по 2016 р. показує (див. додаток D), що 

«добрим» фінансовим станом (клас боржника 1-2) в даний період 

характеризуються 2 підприємства з 20 (ПАТ Мотор Січ і ПАТ Крюківський 

вагонобудівний завод). Ще 2 підприємства (ПАТ КРАЗ і НВО ім. Фрунзе)  

мають незадовільний фінансовий стан. Станом на початок 2016 р. 

кредитоспроможними (клас боржника 1-5) можна вважати 10 підприємств з 

20. Тенденцію до погіршення кредитоспроможності показали 9 підприємств з 

20, до покращення – 4. Найвищий середній рівень кредитоспроможності 
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підприємства мали у 2008 р. (18 з 20), найгірший – у 2016 р. Однією з 

основних причин погіршення кредитоспроможності підприємств за даний 

період можна вважати спад реалізації продукції починаючи з 2009 р. Отже, 

підприємства машинобудування показують негативну тенденцію у 

кредитоспроможності, що обмежує їх доступ до банківських кредитів. Для 

того, щоб визначити причини цього явища, необхідно розглянути структуру 

їх зобов‟язань. 

Більшість підприємств покладаються на борговий капітал: за період з 

2008 по 2016 рр. у 13 з 20 підприємств вибірки більше половини пасивів 

становили зобов‟язання. Кредитоспроможність підприємств прямо залежить 

від частки зобов‟язань; найбільша частка зобов‟язань, при якій підприємство 

вибірки має високу кредитоспроможність - 49% (ПАТ Турбоатом). В 

середньому по вибірці на зобов‟язання приходиться 57% пасиву, але на 

банківські кредити припадає близько 30% зобов‟язань (див. табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Частка банківських кредитів у зобов’язаннях, % 

Підприємство 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПАТ КРАЗ 0,20 0,39 0,33 0,30 0,32 0,35 0,38 0,42 

НВО ім. Фрунзе 0,39 0,35 0,51 0,54 0,57 0,55 0,48 0,56 

ПАТ Азовмаш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПАТ Мотор Січ 0,32 0,37 0,37 0,21 0,10 0,13 0,19 0,09 

ПАТ ФЕД 0,32 0,22 0,03 0,01 0,13 0,07 0,07 0,12 

ПАТ Норд 0,44 0,42 0,00 0,00 0,00 0,13 0,05 0,08 

ПАТ Крюківський 

вагонобудівний завод 

0,26 0,26 0,13 0,11 0,07 0,25 0,20 0,16 

ПАТ 

Запоріжтрансформатор 

0,58 0,32 0,30 0,45 0,36 0,47 0,58 0,64 

ПАТ Квазар 0,69 0,65 0,85 0,64 0,47 0,76 0,64 0,00 

ПАТ Насосенергомаш 0,37 0,45 0,15 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

ПАТ Дизельний Завод 0,30 0,66 0,41 0,25 0,31 0,49 0,32 нд 

ПАТ Дніпроважмаш 0,17 0,18 0,26 0,20 0,14 0,13 0,14 0,19 

ПАТ Дніпровагонмаш 0,76 0,70 0,63 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПАТ Дружківський 

машинобудівний завод 

0,05 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 

ПАТ Полтавхіммаш 0,35 0,59 0,65 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПАТ Турбоатом 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

АТ "Богдан Моторс" 0,31 0,48 0,05 0,74 0,72 0,80 0,81 0,64 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПАТ Полтавський 

Турбомеханічний завод 

0,41 0,15 0,30 0,43 0,28 0,14 0,16 0,30 

ДП Антонов нд 0,30 0,00 0,00 0,03 0,06 0,02 0,00 

ПАТ Запорізький 

автомобілебудівний 

завод 

0,45 0,64 нд 0,46 0,58 0,82 0,51 0,71 

Джерело: складено автором на основі джерела [96] 

З 20 підприємств вибірки 13 мають частку кредитів у зобов‟язаннях 

меншу за середньогалузеву (тобто менше 19,6%). Більшу частину зобов‟язань 

у підприємств вибірки займають такі статті пасиву, як кредиторська 

заборгованість та поточні зобов‟язання за рахунками з одержаними авансами, 

хоча у деяких підприємств більшість зобов‟язань припадає на зазвичай 

невеликі за обсягами статті на зразок «інших поточних зобов‟язань» (ПАТ 

Азовмаш – 34% від зобов‟язань) та «інших довгострокових зобов‟язань» (ДП 

Антонов 38%, ПАТ Крюківський вагонобудівний – 13%). Значна частка 

кредиторської заборгованості – у 6 з 20 підприємств ця частка становить 

більше 20% від зобов‟язань, - може означати складності у розрахунках із 

постачальниками і нестачу ліквідних коштів. Частка заборгованості з 

поточних розрахунків за одержаними авансами в межах вибірки сягає до 92% 

від зобов‟язань (ПАТ Турбоатом), але в середньому становить 20% 

зобов‟язань. Значні обсяги одержаних авансів є прямим результатом 

особливостей виробництва машинобудівної продукції, зокрема довгого 

виробничого циклу, а порівняно низьке середнє по вибірці значення цього 

показника (20% від зобов‟язань у 2016 р. проти 25% від зобов‟язань в 

середньому за 2008-2016 рр.) викликане фактичним припиненням рядом 

підприємств виробничої діяльності у 2016 р. (ПАТ Квазар, ПАТ Норд, ПАТ 

Дизельний Завод). Підприємства з «добрим» фінансовим станом здебільшого 

мають незначну частку зобов‟язань (до 49%), справедлива також і зворотна 

тенденція: більшість підприємств з високою часткою боргу мають низьку 

кредитоспроможність. Структура фінансування підприємств вибірки за 

період може бути представлена наступним чином (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Структура фінансування підприємств вибірки, які мали 

позитивне значення власного капіталу: середні значення за відповідний 

рік, % 

Примітка. *кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; за 

розрахунками зі страхування; за розрахунками із заробітної плати; за внутрішніми 

розрахунками. 

Якщо враховувати виключно підприємства вибірки із позитивним 

власним капіталом, в середньому за 2008-2016 рр. частка їх власного капіталу 

складала 43,9% валюти балансу. Середня частка короткострокових 

банківських кредитів у валюті балансу становила 17,6%, кредиторської 

заборгованості – 11,7%, поточної кредиторської заборгованості за 

одержаними авансами – 12,1%, інших поточних зобов‟язань – 5,9%, інших 

довгострокових зобов‟язань – 1,5%. Динаміка середньогалузевої частки 

кредитів в активах (зростання з 7,03 у 2012 до 19,2% у 2016) і по вибірці 

(спад з 18,2 у 2012 до 17,7% у 2016 р.) свідчить про скорочення 

кредитоспроможності окремих великих підприємств вибірки через 

погіршення показників прибутковості. В період з 2012 по 2016 рр., середня 

частка власного капіталу підприємств вибірки зростає з 42 до 45%, частка 
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кредитів - з 15,2 до 17,7%, а частка кредиторської заборгованості (з 36 до 

30%) - помірно спадає. 

Загальний обсяг кредиторської заборгованості в середньому за 2008-

2016 рр. становить 31% від валюти балансу, з них по 12% припадає на 

кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, і на кредиторську 

заборгованість за одержаними авансами. Решта 7% припадає на іншу 

кредиторську заборгованість. Такий розподіл кредиторської заборгованості 

випливає з довгого виробничого циклу машинобудівної продукції і високої 

залежності від постачальників машинобудівних підприємств (синтетичне 

виробництво).  

Однак синтетичне виробництво передбачає високу залежність не тільки 

від постачальників, але і від покупців. Цю залежність можливо оцінити через 

вивчення дебіторської заборгованості підприємств вибірки. Середня 

тривалість обороту дебіторської заборгованості (див. додаток E) складала 

близько 115 днів у період з 2008 по 2016, в той час як середня тривалість 

обороту дебіторської заборгованості по галузі за той же період складала 

близько 170 днів. Ряд підприємств вибірки (ПАТ КРАЗ, НВО ім. Фрунзе) 

мають надвисокі строки обороту дебіторської заборгованості за рахунок 

переважання середньорічного обсягу дебіторської заборгованості над чистим 

доходом від реалізації продукції. Очевидно, що показник по вибірці (без 

статистичних викидів) нижчий за середньогалузевий, що може бути пояснено 

тим, що до вибірки увійшли здебільшого великі і успішні підприємства. 

Отже, з 2008 р. для багатьох підприємств погіршувалась ситуація із 

платоспроможним попитом на їх продукцію, що цілком вкладається у 

загальний тренд для машинобудівних підприємств України. Значна частка 

дебіторської заборгованості в оборотних активах та її тенденція до зростання 

вказує на широко розповсюджену практику реалізації готової 

машинобудівної продукції на засадах комерційного кредиту (це пояснюється 

такою особливістю, як синтетичне виробництво). Неплатоспроможність 
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покупців робить механізм самофінансування менш дієвим, так як негативно 

впливає на абсолютну ліквідність підприємств машинобудування. 

Теоретично, підприємство не обмежене у виборі ринків збуту, і якщо 

поточні ринки збуту не забезпечують достатнього платоспроможного попиту, 

слід переорієнтуватись на нові. На практиці цьому перешкоджає низька 

конкурентоздатність продукції. Для підвищення конкурентоздатності 

продукції необхідна модернізація, але розгляд рівня зношування основних 

засобів (див. додаток F) показує, більшість підприємств здійснює 

модернізацію одноразово на значні суми, після чого декілька років не 

проводять жодного оновлення. Лише в п‟яти підприємств (Фрунзе, ПАТ 

Мотор Січ, ПАТ Насосенергомаш, ПАТ Запоріжтрансформатор, ПАТ ЗАЗ,) 

рівень зношування основних засобів менший за 30%, а тенденція до 

зменшення рівня зношування в період, що розглядається, може бути 

прослідкована у 11 підприємств вибірки. Середній рівень зношування по 

машинобудівній галузі за 2012-2016 рр. становить 66,7%, і є тільки 4 

підприємства, що демонструють рівень вище за середньогалузевий: ПАТ 

КРАЗ (91,8%), ПАТ Азовмаш (74,8%), ПАТ Турбоатом (70,9%), і ПАТ 

Дніпроважмаш (68%).  

Частка збиткових підприємств у вибірці (чистий прибуток <0) зростала 

з 0 у 2008 р. до 60% у 2016 (70% якщо рахувати за збиткові підприємства, по 

яким нема даних). З підприємств вибірки лише 3 зберігають позитивні 

значення всіх показників дохідності (OM, PM, ROE) впродовж всього 

періоду: ПАТ Мотор Січ, ПАТ Турбоатом і ПАТ Насосенергомаш. Найгірші 

показники прибутковості за період мають ПАТ Норд, АТ «Богдан Моторс» і 

ПАТ «Квазар». Середня прибутковість власного капіталу по вибірці спадала з 

17% у 2008 до -20% у 2016, що пов‟язано з показниками ПАТ Норд, АТ 

«Богдан Моторс» і ПАТ «Квазар», які починаючи з 2015 р. мають від‟ємний 

власний капітал і значні збитки. Загалом по вибірці, кількість підприємств із 

від‟ємним власним капіталом зростала з 0 у 2008 до 6 у 2016. Середня 

операційна маржа по вибірці за період спадала з 10% у 2008 до -4% у 2016 

(виключаючи дані по ПАТ «Полтавхіммаш» і ПАТ «Дружківський 
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машинобудівний завод», які у 2016 відобразили збитки від операційної 

діяльності, що 5,5 і 7 раз відповідно перевищили їх виручку від реалізації за 

період; якщо включати показники по цим підприємствам, ОМ за 2016 р. 

становила -72%). Середня маржа прибутку упродовж розглянутого періоду 

знизилася з 7% у 2008 до - 47% у 2016 (за виключенням ПАТ 

«Полтавхіммаш» і ПАТ «Дружківський машинобудівний завод»; якщо 

включати їх показники, середня по вибірці РМ за 2016 складала 566%). 

Таким чином, середні показники прибутковості по вибірці за період спадали 

більшою мірою, ніж середні по галузі. 

Якщо оцінювати підприємства вибірки за методологією Укрстату, 

тобто агрегувати разом із іншими також і показники по підприємствам із 

від‟ємним власним капіталом, окреслені вище тенденції зміняться. 

Так, частка власного капіталу в валюті балансу в середньому по галузі 

за 2012-2016 рр. спадає з 35,9 до 12,9%., а для підприємств вибірки – з 45,5 до 

20,6%, що відображає значні збитки, отримані підприємствами вибірки у цей 

період (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Динаміка частки механізмів  непрямого фінансування 

підприємств у 2008-2016 рр., % 

До 2014 р. тенденції по промисловості, машинобудуванню в цілому та 

підприємствам вибірки співпадали – на пряме фінансування припадало 

близько 75%, а на різні форми непрямого фінансування – 25%. Починаючи з 

2014 року відбулися зрушення у структурі фінансування: частка непрямого 

фінансування зросла на 3,8 в.п. по промисловості, на 12,2 в.п. по 

машинобудуванню і на 19,2 п.п. – по підприємствам вибірки. Тим не менш, 
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основним джерелом фінансування для машинобудівних підприємств України 

де-факто залишається механізм прямого фінансування.  

Можливості використання механізмів прямого фінансування 

обмежуються проблемами зі збутом (неплатоспроможність попиту з боку 

основних контрагентів, про що свідчить частка і динаміка дебіторської 

заборгованості), що призводить до зниження показників прибутковості. 

Використання механізмів непрямого фінансування обмежене для більшості 

підприємств спадною кредитоспроможністю.  

Високі ризики і політика нульового дивіденду робить акції підприємств 

вибірки нецікавими для дрібного інвестора (якого, до речі, в Україні де-факто 

і не існує), що перешкоджає залученню капіталу шляхом розміщення акцій. 

Пошук по базі даних НКЦПФР [97] за ЕДРПОУ підприємств, включених до 

вибірки показав, що ними не здійснювались публічні випуски облігацій в 

період, що розглядається. 

Загальногалузевою тенденцією є залежність більшості українських 

машинобудівних підприємств від самофінансування та кредиторської 

заборгованості. Продаж цінних паперів іншим підприємствам майже не 

практикується [ 98 ]: звичайні акції продаються з метою перерозподілу 

власності між акціонерами (3,85% сукупного обсягу торгів у 2016 р.), часто 

за неринковою логікою (по заниженій або завищеній ціні). Таким чином, 

тенденція по вибірці відповідає загальногалузевій.  

Волатильність прибутковості підприємств (рис.2.4), а отже і їх цінних 

паперів, робить торгівлю на українських біржах спекулятивною, і відлякує 

іноземних інвесторів та дрібних місцевих інвесторів, які зацікавлені 

насамперед у стабільному доході. З точки зору професійних фінансових 

посередників, купівля акцій підприємств машинобудування є здебільшого 

менш дохідною, ніж надання тим самим підприємствам кредиту.  
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 Рис.2.4. Динаміка прибутковості власного капіталу (ROE) 

підприємств вибірки у 2008-2016 рр., %  

До того ж, для інституційних інвесторів акції українських 

машинобудівних підприємств є занадто ризиковими. За умови фактичної 

відсутності дрібного інвестора можна констатувати недостатність 

внутрішнього попиту на акції таких підприємств. Для машинобудівних 

підприємств України де-факто недоступним залишається також такий 

інструмент, як IPO: станом на початок 2018 р. єдиним представником 

українського машинобудування, який пройшов лістинг на Варшавській 

фондовій біржі є Westa ISIC S.A. [99], причому це відбулось ще у 2011 р. З 

2017 р. компанія Westa ISIC S.A. є об‟єктом міжнародного розслідування у 

зв‟язку із нецільовим використанням залучених через IPO фінансових 

ресурсів [100]. 

Таблиця 2.7 

Загальна характеристика фінансів підприємств вибірки* 

 Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рівень зношування 

основних засобів 
0,54 0,55 0,54 0,54 0,45 0,46 0,45 0,48 0,46 

ROE 0,17 0,07 -0,31 0,47 0,25 0,05 0,02 -0,43 -0,29 

РМ 0,07 0,04 -0,06 0,06 0,08 0,05 0,07 -1,11 -5,66 

ОМ 0,10 0,12 0,01 0,13 0,13 0,10 -0,02 -0,03 -0,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коефіцієнт 

забезпеченості 

власними оборотними 

засобами 

1,29 0,05 0,08 0,20 0,03 0,04 0,00 0,14 -0,59 

Коефіцієнт 

фінансової 

залежності 

1,26 1,80 5,05 -0,97 2,18 2,40 3,35 -1,05 -0,11 

Коефіцієнт 

маневреності 

власного капіталу 

0,18 -0,02 -0,14 1,51 -0,10 -0,24 -1,04 1,06 1,23 

Частка дебіторської 

заборгованості в 

оборотних активах 

0,50 0,34 0,33 0,88 0,31 0,41 0,38 0,43 0,43 

Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості 

6,84 7,10 5,63 10,88 11,45 10,18 7,50 7,05 4,25 

Примітка. *Середні значення по підприємствам вибірки за відповідний рік 

Джерело: складено автором 

Для підприємств вибірки в середньому упродовж 2008-2016 рр. 

характерними є наступні тенденції (табл. 2.7): 

1. Помірне зменшення рівня зношування основних засобів (за рахунок 

6 підприємств зі значним коефіцієнтом оновлення основних засобів; без 

урахування цих підприємств зношування зростає). 

2. Зниження показників рентабельності активів, власного капіталу і 

маржі прибутку.  

3. Погіршення показників фінансової стійкості, що відображається у 

спаді коефіцієнту забезпеченості власними оборотними засобами і зростанні 

коефіцієнту фінансової залежності (до 2014 р., потім – показник від‟ємний) .   

4. Скорочення частки кредитів у зобов‟язаннях підприємств, при 

одночасному зростанню частки боргу, що не є кредитним. 

5. Скорочення коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості, а 

отже і зростання тривалості її обороту.  

Підсумовуючи аналіз показників підприємств вибірки, можна 

констатувати повільну переорієнтацію великих машинобудівних підприємств 

з непрямого на пряме фінансування (яке розпочалось з 2011 р.), що 

відображається у зростанні частки власного капіталу у валюті балансу; 
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погіршення кредитоспроможності значної частини підприємств (40% 

вибірки, станом на 2016 р.) ускладнює для них отримання банківських 

кредитів, навіть не дивлячись на їх вищу за середню по промисловості 

прибутковість. Погіршення прибутковості машинобудівних підприємств 

викликано скороченням платоспроможного попиту на їх продукцію. 

Таблиця 2.8 

Ключові проблеми функціонування фінансових механізмів розвитку для 

машинобудівних підприємств України* 

Проблема Прояв Наслідки  

Механізми прямого фінансування 

Низька прибутковість 

підприємств 

- спадна динаміка показників 

рентабельності (ROE, OM,PM) 

як на мезо- так і на мікрорівні. 

- зменшення обсягу власних 

джерел фінансування 

Низька 

платоспроможність 

покупців 

- значна частка дебіторської 

заборгованості в активах 

- висока тривалість обороту 

дебіторської заборгованості 

- зменшення обсягу власних 

джерел фінансування 

- зменшення 

кредитоспроможності 

Механізми непрямого фінансування 

Низька 

кредитоспроможність 

підприємств 

- спадна динаміка частки 

кредитів у зобов‟язаннях  

- спадна динаміка показників 

кредитоспроможності 

- банки та інші фінансові 

інститути не зацікавлені у 

кредитуванні 

машинобудівної галузі 

Високий ризик 

інвестицій у 

машинобудування 

- висока волатильність 

показників прибутковості 

Механізми державного фінансування 

Обмеженість бюджетних 

коштів на державну 

допомогу 

машинобудуванню 

- тенденція до зменшення 

передбачених обсягів 

фінансування державних 

програм розвитку 

машинобудування 

- мінімізує можливість 

використання державних 

програм розвитку 

машинобудування 

Неефективність програм 

державної допомоги 

машинобудуванню 

- невідповідність результатів 

старих програм розвитку 

машинобудування декларованим 

цілям 

Примітка. *на базі дослідження підприємств вибірки 

Джерело: складено автором 

Таким чином, на сьогодні склалась ситуація, коли власних та боргових 

фінансових ресурсів, доступних машинобудівним підприємствам 

недостатньо для підтримки виробничої діяльності, тим більше для розвитку, 

розширене фінансування за рахунок власних коштів обмежується низькою 

прибутковістю, додаткове залучення кредитних коштів занадто ризиковане 
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(причому з точки зору кредиторів, що є надійним обмежуючим чинником), а 

заходи підтримки з боку держави можливі лише за умови неринкового 

підходу до надання державної допомоги. 

Тенденції на мікрорівні лише частково відповідають тенденціям, 

виявленим про дослідженні галузі загалом. Зокрема, для підприємств вибірки 

характерним є спадна динаміка прибутковості у 2008-2016 рр. та викликане 

нею погіршення кредитоспроможності, а також зростання періоду обороту 

дебіторської заборгованості. Це вказує на проблеми зі збутом, характерними 

для більшості машинобудівних підприємств в цей період. Також можна 

відмітити помітно гірші показники підприємств автомобілебудування 

(зокрема «Богдан Моторс») у порівнянні з підприємствами інших підгалузей. 

Поряд із цим можна також виділити ряд тенденцій у фінансах 

підприємств вибірки, відмінних від загальногалузевих. Функціонування 

фінансових механізмів на мікрорівні (група великих підприємств 

машинобудування), має наступні відмінності від загальногалузевих 

тенденцій:  

1. Великі підприємства більшою мірою покладаються на фінансування 

за рахунок власних коштів, проявом чого є порівняно вища частка власного 

капіталу у валюті балансу. Динаміка цього показника (зростання з 42,3% до 

45%) свідчить про те, що для великих підприємств машинобудування, які 

увійшли до вибірки, загальногалузева тенденція декапіталізації не є 

характерною. Однак, якщо розраховувати цей показник відповідно до 

методології Укрстату (тобто, із агрегуванням підприємств із від‟ємним 

власним капіталом), агрегована частка власного капіталу підприємств 

вибірки у валюті балансу спадає з 45,5 до 20,6%, що повністю відповідає 

загальногалузевій тенденції.  

2. Порівняно вища волатильність показників прибутковості, що 

відображає порівняно вищу ризиковість підприємств вибірки. Наднизькі 

значення показників прибутковості з 2014 р, є результатом наявності у 

вибірці підприємств, які у 2015-16 рр. отримали збитки у розмірі, що 
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перевищував обсяг їх власного капіталу (зокрема ПАТ ЗАЗ, Корпорація 

Богдан, НВО ім. Фрунзе).  

3. Частка короткострокових кредитів у валюті балансу підприємств 

вибірки у 2012-2016 рр. зросла з 9,2 до 25,1%, в той час як для галузі загалом 

– з 7,4 до 19,6%, що пояснюється декапіталізацією значної частки 

машинобудівних підприємств в цей період і переоцінкою валютних кредитів. 

Частка кредиторської заборгованості підприємств вибірки у валюті балансу 

зросла за цей період з 25,2 до 28%, на відміну від загальногалузевої тенденції 

до спаду (з 36,8 до 34,8%). Якщо не враховувати підприємства із від‟ємним 

власним капіталом, частка короткострокових кредитів у валюті балансу по 

вибірці спадала з 18,2 до 17,7%. Також підприємства вибірки, які мали 

позитивне значенні власного капіталу, у 2012-2016 рр. показали тенденцію до 

спаду частки кредиторської заборгованості в валюті балансу (31,3 до 30,3%), 

що відображає порівняно меншу залежність таких підприємств від 

комерційного кредиту на тлі порівняно вищої прибутковості  і кращого 

доступу до банківських кредитів (принаймні до 2012 р).  

 

2.3. Оцінка розвитку машинобудівних підприємств України 

 

На концептуальному рівні, під розвитком підприємства ми розуміємо 

як процес створення ним вартості, що відображається у покращенні 

попередньо визначених цільових показників протягом певного періоду.  

Числовим вираженням такого розвитку ми прийняли обсяги 

економічної маржі. Вплив вибору механізмів фінансування на розмір 

економічної маржі підприємства простежується насамперед через 

середньозважені витрати на капітал WACC. Ми припускаємо, що 

підприємства мають на меті максимізацію приросту вартості, а отже і 

мінімізацію середньозважені витрати на капітал, і, відповідно до цієї мети 

вони обирають найдешевші джерела фінансування. 
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Для визначення вартості власного капіталу машинобудівних 

підприємств України, скористаємось методикою на базі моделі оцінки 

капітальних активів (формула 1.6). Цей метод є найбільш придатним для 

дослідження через те, що він: 

а) дозволяє оцінити очікувану інвесторами, а не фактичну дохідність 

власного капіталу (а будь-який вартісно-орієнтований показник 

розраховується саме за очікуваною дохідністю); 

б) базується на наявних даних, на відміну від методу приросту 

дивідендів (підприємства вибірки в означений період дивіденди здебільшого 

не сплачують). 

 По-перше, необхідно визначитись із безризиковою ставкою відсотку. 

Виходячи із непрозорості ринку цінних паперів України, логічно було б 

скористатись ставкою, яка прямо не пов‟язана з обігом цінних паперів, 

наприклад, ставкою рефінансування НБУ. Однак дана ставка не враховує 

валютний ризик, а тому скористаємось дохідністю ОВДП на вторинному 

ринку за відповідний період. Дохідність за операціями по ОВДП розрахована 

за даними НБУ [ 101 ], як середньозважена дохідність за біржовими та 

позабіржовими операціями з ОВДП за виключенням статистичних викидів 

(наприклад, ставок, що перевищували 100%). 

Для визначення сереньоринкової премії за ризик ((Rm–Rf) за формулою 

1.6), скористаємось розрахунком на базі ризику країни. Станом на 1 січня 

2015 р. кредитний рейтинг України за даними агентства Moody‟s був Саа3-
13

. 

Такому рейтингу, згідно розробок А. Дамодарана [102 ], відповідає спред 

ризику дефолту у 10%. Коефіцієнт для врахування ризику країни для країн, 

що розвиваються, становить 1,5, відповідно ризик країни для України 

становить 15%. Далі за методикою додається премія за ризик у розвинутих 

країнах, що у 2015 р. становить 5,75%, і отже сумарна премія за ризик в 

Україні становить 15%+5,75% = 20,75%. Аналогічно, на базі історичних 

даних було визначено премію за ризик за інші роки (див. табл. 2.9). 

                                                           
13

для розрахунку премії за ризик за рік використано рейтинг на початок кожного року 
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Таблиця 2.9 

Складові вартості власного капіталу для вибірки українських 

підприємств, % 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Середньоринкова 

премія за ризик 
10,04 14,75 12,75 12,5 13,5 14,8 16,25 20,75 21,94 

Середньозважена 

ставка по ОВДП на 

вторинному ринку 

(безризикова) 

14,43 12,73 9,38 9,60 12,11 14,30 13,22 14,61 15,44 

Джерело: розраховано автором на основі джерел [101,102] 

Розмір безризикової ставки визначає теоретично мінімально можливий 

рівень вартості власного капіталу для українських підприємств не менше 10-

15%. Причинами високої (див. порівняння із аналогічним показником по 

зарубіжним підприємствам в табл. 2.14) вартості власного капі7талу є 

високий ризик країни (врахований у середньоринковій премії за ризик), вищі 

темпи інфляції (враховані у безризиковій ставці).  

Тепер необхідно розрахувати β коефіцієнт для кожного з підприємств 

вибірки за період з 2008 по 2016 рр. Так як розрахунки β-коефіцієнта для 

українських підприємств на постійній основі не здійснюється, а доступні у 

відкритих джерелах розрахунки неправдоподібні [ 103 , с.7], найкращим 

рішенням буде здійснити розрахунок за стандартною формулою β (див. 

додаток B). Розрахунок через середньоквадратичне відхилення
14

 дохідності 

капіталу підприємств від дохідності фондового ринку (представленої зміною 

індексу ПФТС, розрахованою за період з 2008 по 2016 р. на основі 1733 

спостережень) дає результати, більшою мірою непридатні для подальших 

розрахунків (див. додаток G). Надвисокі значення коефіцієнта β 

пояснюються здебільшого значними коливаннями від від‟ємної до додатної 

дохідності капіталу окремих підприємств (наприклад, ПАТ Полтавхіммаш, 

ПАТ Дружківський машинобудівний), а тому доцільним є розрахунок β-

коефіцієнту за аналоговим методом по контрольній групі, як це пропонується 

                                                           
14

 Іншої методики не існує. Або власні розрахунки, або брати чужі розрахунки і робити 

поправки на операційний, фінансовий важелі, ризик країни і т.д.  
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О. Терещенком [47, с.88]. До контрольної групи обрано 6 підприємств 

вибірки із коефіцієнтом β, який в середньому за період вкладається у 

діапазон правдоподібних значень (від -3 до 3): ПАТ ФЕД, ДП Антонов, ПАТ 

Мотор Січ, Крюківсьский вагонобудівний та ПАТ Полтавський 

турбомеханічний завод та ПАТ Азовмаш. Показник β було скориговано на 

фінансовий важіль (додаток В).  

Таблиця 2.10 

Скоригований на фінансовий важіль коефіцієнт β по контрольній 

групі 

Підприємство 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ Азовмаш 0,14 0,25 0,25 0,38 0,13 0,07 0,06 0,08 0,21 

ПАТ Мотор Січ 0,24 0,45 0,41 0,45 0,59 0,59 0,22 0,61 0,80 

ПАТ ФЕД -1,21 -1,85 -2,04 -2,31 -3,11 -3,63 -2,05 -3,56 -5,13 

ПАТ Крюківський 

вагонобудівний 
0,99 1,66 1,96 2,54 3,41 3,85 2,81 3,73 6,22 

ПАТ Полтавський 

турбомеханічний завод 
0,42 1,15 1,03 1,08 1,57 2,08 0,96 1,64 1,47 

ДП Антонов нд -0,48 -0,75 -0,88 -1,12 -1,24 -0,66 -1,07 нд 

Середня β 0,52 0,73 0,72 0,87 1,14 1,31 0,80 1,25 2,49 

Джерело: розраховано автором на основі джерел [96, 101,102] 

На основі середніх значень β по контрольній групі, розраховуємо 

значення β для інших підприємств, коригуючи відповідне середнє значення 

на фінансовий важіль індивідуального підприємства.  

Таблиця 2.11 

Результати розрахунку показника β для підприємств вибірки за 

аналоговим методом, 2008-2016 рр. 

Підприємство 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПАТ КРАЗ 0,76 0,96 0,90 1,08 1,29 1,51 0,93 1,38 2,59 

НВО ім. Фрунзе 0,84 0,84 0,94 1,14 1,44 1,72 1,01 1,21 1,96 

ПАТ Азовмаш 0,14 0,25 0,25 0,38 0,13 0,07 0,06 0,08 0,21 

ПАТ Мотор Січ 0,24 0,45 0,41 0,45 0,59 0,59 0,22 0,61 0,80 

ПАТ ФЕД -1,21 -1,85 -2,04 -2,31 -3,11 -3,63 -2,05 -3,56 -5,13 

ПАТ Норд 1,00 1,20 1,23 1,54 1,43 1,44 0,83 1,18 2,25 

ПАТ Крюківський 

вагонобудівний 
0,99 1,66 1,96 2,54 3,41 3,85 2,81 3,73 6,22 

ПАТ Запоріж-

трансформатор 
0,65 0,88 1,10 0,97 1,45 1,67 0,88 2,16 1,39 

ПАТ Квазар 1,25 1,43 1,36 1,56 2,09 2,25 1,31 1,52 2,38 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПАТ 

Насосенергомаш 
0,96 1,15 1,16 0,99 1,61 2,18 1,51 2,45 6,42 

ПАТ Дизельний 

завод 
1,14 0,94 0,82 0,95 1,25 1,48 0,77 нд нд 

ПАТ 

Дніпроважмаш 
1,02 1,17 1,38 1,49 1,66 1,89 1,09 1,78 3,51 

ПАТ 

Днiпровагонмаш 
1,29 1,11 0,90 1,44 2,36 6,24 8,80 13,8 12,0 

ПАТ Дружківський 0,64 0,88 0,78 0,94 1,40 1,56 0,99 1,45 2,75 

ПАТ Полтахіммаш 0,66 0,97 0,77 0,86 2,49 3,53 6,26 10,91 15,85 

ПАТ Турбоатом 1,89 1,98 2,07 2,51 2,73 2,42 1,71 3,10 9,88 

ПАТ Богдан 0,66 1,00 0,73 1,05 1,39 1,54 0,91 1,14 2,01 

ПАТ Полтавський 

турбомеханічний 

завод 

0,42 1,15 1,03 1,08 1,57 2,08 0,96 1,64 1,47 

ДП Антонов нд -0,48 -0,75 -0,88 -1,12 -1,24 -0,66 -1,07 нд 

ПАТ ЗАЗ 0,87 1,09 нд 1,33 1,82 2,24 1,31 0,84 1,26 

Джерело: розраховано автором на основі джерел [96, 101,102] 

Значення показника β по підприємствам контрольної групи не 

перераховувались. До 2012 р. середній показник β по вибірці був менший за 1, 

що характерно для легкої і харчової промисловості, а також залізничних 

перевезень, тепло- та електропостачання – тобто традиційно 

низькоризикових галузей, попит на товари і послуги яких є негнучким. Такий 

показник є вірогідно заниженим, особливо на фоні середніх значень β для 

машинобудівних підприємств світу (див. рис. 2.5) та значень β, розрахованих 

на базі середньоквадратичного відхилення (додаток G).  

0,75 0,84 0,79 0,95
1,36

1,75 1,56

2,95

6,69

1,05 1,12 1,13 1,16 1,24 1,170

1

2
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4

5

6

7

8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Середній β-коефіцієнт по українським машинобудівним підприємствам

Глобальний β-коефіцієнт в середньому по машинобудівним галузям

 

Рис. 2.5. Середні значення показника β для машинобудування в 

Україні і світі, 2008-2016 рр. 
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Середній β-коефіцієнт по українським машинобудівним підприємствам 

розраховувався як середнє арифметичне аналогового коефіцієнта ризиковості 

β по репрезентативній вибірці. Стабільне і значне зростання величини даного 

показника відображає зростання ризиковості українських машинобудівних 

підприємств у цей період. Підвищена волатильність β-коефіцієнту по 

українським підприємствам пояснюється суттєво меншою вибіркою, а отже і 

більшим впливом індивідуальної ризиковості окремих підприємств. 

Глобальний показник ризиковості β для підприємств машинобудівних 

галузей розраховувався як середня арифметична по машинобудівним галузям 

за відповідний період відповідно до даних А. Дамодарана [102], який в свою 

чергу розраховував показник ризиковості окремо по кожній галузі відповідно 

до власної методології по репрезентативним вибіркам з 222 – 1270 

підприємств різних країн.  

Розрахунок середньої вартості власного капіталу за вибіркою 

українських і зарубіжних підприємств підтверджує гіпотезу про порівняно 

вищу вартість власного капіталу підприємств в Україні (див. табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Середня вартість джерел фінансування по вибірці українських і 

зарубіжних підприємств, % 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Середньозважена вартість боргу, 

українські підприємства 
5,70 7,26 3,89 3,89 3,79 4,23 3,89 4,30 3,28 

Середньозважена вартість боргу, 

зарубіжні підприємства 
2,64 1,15 0,93 0,94 1,01 0,56 0,63 0,79 0,74 

Середня вартість ВК, українські 

підприємства 
11,15 14,42 12,04 12,37 13,91 15,14 17,71 28,75 38,62 

Середня вартість ВК, зарубіжні 

підприємства 
8,79 3,26 6,78 9,81 8,32 6,91 6,58 7,52 7,71 

Джерело: розраховано автором на базі джерел: [63,64,96,104,105,106,107 ,108,109] 

Як бачимо у табл. 2.12, середня вартість боргу для українських 

підприємств також є вищою. Вартість боргу для іноземних підприємств, 

розрахована як співвідношення фінансових витрат до загальної суми боргу. 

Вартість боргу для українських підприємств розрахована, з огляду на частку 

коротко- і довгострокових кредитів у зобов‟язаннях та їх вартості, взятих з 
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фінансової звітності та приміток до неї. У випадку відсутності таких даних, 

використовувалась середня ставка по коротко- і довгостроковим кредитам за 

відповідний рік за даними НБУ. Нефінансовий борг вважався 

«безкоштовним». Номінальна ставка кредитування для розглянутих 

зарубіжних підприємств коливається від 3,25% до 16%, в той час як для 

українських – від 17% до 20%. Середня ставка по короткостроковим 

кредитам у гривні за період, що розглядається (2008-2016 рр.), становила 

16,26%, а по середньостроковим (до 5 років) – 17,26%. Той факт, що 

середньозважена вартість боргу суттєво менша пояснюється тим, що власне 

банківські (короткострокові і довгострокові) кредити у структурі капіталу 

українських підприємств: складають не більше 40% зобов‟язань, а решта 

припадає на умовно-безкоштовну кредиторську заборгованість.  

Таблиця 2.13 

Структура та вартість капіталу машинобудівних підприємств в Україні і 

світі за 2008-2016 рр., % 

Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Середня частка ВК, по вибірці 

українських підприємств 
51,81 42,71 40,82 38,36 42,35 43,20 43,88 47.41 44,97 

Середня частка ВК, зарубіжні 

підприємства 
54,79 54,23 49,53 50,01 52,05 52,29 49,34 49,22 48,35 

Середня частка боргу, компанії 

вибірки 
48,19 57,29 59,18 61,64 57,65 56,80 56,12 52.58 55,03 

Середня частка боргу, 

зарубіжні підприємства 
45,21 45,77 50,47 49,99 47,95 47,71 50,66 50,78 51,65 

Середній WACC, по вибірці 

українських підприємств 
9,81 11,53 7,76 7,67 9,17 10,35 14,57 24,23 43,04 

Середній WACC, по вибірці 

зарубіжних підприємств 
6,63 8,67 4,33 6,67 5,37 4,11 3,56 3,15 6,52 

Середній WACC, по світовим 

підприємствам 

машинобудування
15

 

нд нд нд нд нд 8,98 8,61 9,54 8,70 

Джерело: розраховано автором на основі джерел [96, 106-113] 

Для розрахунків середньозважених витрат на капітал 

використовувалась ефективна ставка податку, тобто співвідношення витрат 

на податок з прибутку до прибутку від звичайної діяльності до 

                                                           
15

 розрахунки А. Дамодарана, [88] 
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оподаткування. У випадку, коли операційний прибуток дорівнював 0, ставка 

оподаткування теж вважається за 0, хоча витрати на податок з прибутку у 

звітності за такі періоди часто наявні. У випадку наявності доходу з податку 

на прибуток ставка набуває від‟ємного значення. Така ситуація в окремі 

періоди спостерігалась для 10 з 20 підприємств вибірки по Україні, і жодного 

разу у підприємств зарубіжної вибірки, хоча в ній також наявні збиткові 

підприємства. Можна відмітити, що середня ефективна ставка оподаткування 

українських підприємств нижче за номінальну у 2009-2010 та 2015-2016 рр. 

(тут відображається збитковість більшості підприємств у розглянутий період), 

і вища – у решті періодів, що є типовою закономірністю як для українських, 

так і для зарубіжних підприємств. 

Таблиця 2.14 

Середня ефективна ставка оподаткування, 2008-2016, % 
Показник 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Середня ставка оподаткування 

по вибірці українських 

підприємств 

28,34 17,22 20,06 25,60 24,40 18,75 13,63 7,47 5,86 

Середня ставка податків по 

вибірці зарубіжних підприємств 
15,75 16,41 13,61 14,79 16,33 15,40 9,61 9,34 9,97 

Джерело: розраховано автором на основі джерел [96, 106-113] 

Як вже зазначалось у розділі 1, періодом створення вартості 

підприємством є період, коли доходність інвестованого капіталу (ROIC) 

перевищує середньозважені витрати на капітал підприємства [79]. Виходячи 

з цього засновку, доцільно проаналізувати діяльність підприємств вибірки за 

період з 2008 по 2016 рр. на предмет можливості створення ними вартості. 

Табл. 2.15 показує, у скільки разів ROIC підприємства є більшим (+) або 

меншим (-) за WACC
16

. До вибірки не включеніновостворені підприємства, а 

тому переважання WACC над ROIC можна вважати лише ознакою 

від‟ємного розвитку (деградації). 
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 (ROIC/WACC)-1 
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Таблиця 2.15 

Перевищення ROIC над WACC (підприємства вибірки) 2008-

2016 рр., (разів) 

Підприємство 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ КРАЗ -1,48 -0,26 -1,69 -0,68 нд -1,70 -0,31 2,62 1,29 

НВО ім. Фрунзе 0,10 0,80 5,15 -0,36 -0,98 1,74 -0,94 -9,58 -1,96 

ПАТ Азовмаш -0,98 -0,96 -0,94 0,54 -1,00 -0,99 -1,00 -0,94 -1,17 

ПАТ Мотор Січ 0,58 2,22 2,47 2,43 2,21 0,70 0,02 1,09 1,73 

ПАТ ФЕД 1,22 -1,34 9,30 4,91 3,36 1,38 0,22 1,45 4,19 

ПАТ Норд -0,46 -1,63 -0,89 -3,38 -16,68 -47,77 -48,1 5,22 3,01 

ПАТ Крюківський 

вагонобудівний 
1,20 1,16 -0,44 0,91 1,41 0,98 -0,34 -1,45 -1,43 

ПАТ Запоріж-

трансформатор 
2,40 6,76 3,69 4,31 8,25 10,49 14,48 -0,82 -0,99 

ПАТ Квазар -0,11 -0,77 -0,82 -1,15 -1,65 -1,21 -0,95 5,80 43,22 

ПАТ 

Насосенергомаш 
0,33 -0,43 4,10 14,97 3,84 1,20 2,19 0,03 -0,27 

ПАТ Дизельний 

завод 
-0,13 -1,32 -2,30 5,54 15,76 10,80 -1,00 нд нд 

ПАТ Дніпроважмаш -0,63 -0,30 -0,57 0,06 -0,34 1,18 0,24 0,02 0,27 

ПАТ 

Днiпровагонмаш 
2,36 2,71 -7,51 6,22 9,83 3,10 -0,77 -1,00 -1,06 

ПАТ Дружківський 3,46 -0,74 нд нд 1,89 3,02 6,31 -3,81 -1,92 

ПАТ Полтахіммаш 0,52 1,33 -28,72 -73,35 13,45 4,93 -0,75 -1,22 -1,29 

ПАТ Турбоатом -0,30 -0,29 0,05 0,29 2,04 1,38 1,60 -0,12 -0,21 

ПАТ Богдан 2,70 -0,74 -14,68 -1,05 -0,66 -1,13 -1,26 -3,90 -2,27 

ПАТ Полтавський 

турбомеханічний 

завод 

-0,65 -0,94 -0,81 -0,51 0,68 1,66 0,73 -0,26 -0,14 

ДП Антонов нд -0,47 1,91 -0,25 -0,07 -0,10 -0,20 -0,54 нд 

ПАТ ЗАЗ 0,80 -1,43 нд -0,88 -0,74 -0,99 -0,63 -24,6 -0,64 

Джерело: розраховано автором на основі джерела [96] 

З порівняння ROIC і WACC слідує, що 6 підприємств вибірки 

руйнували вартість
17

 впродовж всього періоду. Це ПАТ Азовмаш, ПАТ Норд, 

ПАТ Квазар, ПАТ Богдан, ДП Антонов, ПАТ ЗАЗ. Лише ПАТ Мотор Січ і 

ПАТ Запоріжтрансформатор впродовж всього періоду, що розглядається, 

створювали вартість. Ще 9 підприємств створювали вартість більше 

половини періоду, а отже навіть перед оцінкою розвитку за показником ЕМ, 

на базі інформації з табл. 2.16 можна сказати, що з 20 підприємств вибірки 

могли розвиватись впродовж 2008-2016 рр. лише 11. 
                                                           
17

 в джерелі [79], звідки бралась концепція розвитку підприємства як періоду створення 

вартості, використовується словосполучення  “destroying value”  
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 Також слід відмітити значне коливання даного співвідношення, 

причиною чому є нерівномірна прибутковість підприємств вибірки, яка 

визначає показник ROIC. 

Таблиця 2.16 

Економічна маржа підприємств вибірки за 2008-2016, % 

Підприємство 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ КРАЗ -7,1 -9,7 нд -9,0 нд -10,0 -10,1 -11,1 -10,4 

НВО ім. Фрунзе -3,2 -9,0 -2,5 -6,2 -7,0 -13,2 -13,3 -40,9 -52,5 

ПАТ Азовмаш -13,0 -12,5 -9,4 -9,9 -11,0 -13,0 -11,5 -12,8 -16,4 

ПАТ Мотор Січ -3,0 -12,2 5,8 9,2 4,6 8,9 0,5 -3,4 0,9 

ПАТ ФЕД -3,8 -1,2 17,5 7,7 9,7 3,6 4,4 2,0 -0,5 

ПАТ Норд -3,3 -10,3 -10,7 -9,7 -9,9 -4,4 -4,9 -189,1 -7,1 

ПАТ Крюківський 

вагонобудівний 

10,1 11,5 -8,7 -1,3 7,3 6,7 -8,8 -28,5 -39,7 

ПАТ Запоріж-

трансформатор 

7,7 2,7 11,2 0,2 14,4 12,4 -7,2 -82,2 -92,8 

ПАТ Квазар 3,4 -8,4 -10,6 -8,5 -11,1 -14,7 -14,7 -7,4 -5,1 

ПАТ 

Насосенергомаш 

-3,4 -8,5 6,2 -4,5 -3,1 -4,8 0,8 -18,1 -35,7 

ПАТ Дизельний 

завод 

-5,3 -15,9 -12,5 -8,4 -5,1 -18,4 нд нд нд 

ПАТ 

Дніпроважмаш 

-5,2 -6,8 -7,3 -7,3 -8,9 -6,3 -10,1 -17,4 -24,5 

ПАТ 

Днiпровагонмаш 

15,1 6,6 -14,7 19,6 35,4 30,9 -28,3 -96,6 -90,5 

ПАТ Дружківський -2,2 -5,0 -2,4 5,1 -0,7 -7,0 -11,3 -29,8 -23,6 

ПАТ Полтахіммаш -4,7 -3,1 -15,4 -15,3 55,6 25,3 -22,3 -57,9 -48,6 

ПАТ Турбоатом -2,9 -7,6 -8,4 -6,3 2,0 -4,6 -1,0 -13,0 -39,2 

ПАТ Богдан -1,5 -4,3 -2,3 -10,9 -14,1 -16,3 -14,3 -12,6 -25,5 

ПАТ Полтавський 

турбомеханічний 

завод 

-8,6 -11,0 -8,5 -8,5 -4,6 -3,9 -4,8 -13,9 -13,4 

ДП Антонов нд -5,4 3,6 0,9 -2,1 -7,0 -5,4 -3,9 нд 

ПАТ ЗАЗ -0,4 -20,2 нд -8,4 -10,4 -10,3 -14,7 -25,1 -61,9 

Джерело: розраховано автором на базі джерела [96] 

Економічна маржа, як вже відзначалось у підрозділі 1.3, відображає 

додатковий дохід (excessive return) для власників підприємства понад 

очікувану плату за вкладений ними капітал. Від‟ємне значення показника 

означає, що підприємство у відповідний період часу руйнувало вартість, 

тобто не розвивалось. Отримані результати приблизно відповідають 

результатам, отриманим за методикою М.Гоедхадта і Д.Уесселса (табл. 2.15), 

тобто можна стверджувати, що більшість машинобудівних підприємств 
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України не розвиваються, а стагнують. Нормативне значення ЕМ 

демонструють тільки найбільш успішні підприємства – ПАТ Мотор Січ, ПАТ 

Запоріжтрансформатор, ПАТ Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ ФЕД, 

ПАТ Насосенергомаш та ПАТ Дніпровагонмаш, причому ця тенденція 

припиняється у 2013 р. майже для всіх підприємств. В середньому за 2008-

2016 рр. тільки ПАТ Мотор Січ і ПАТ ФЕД мають ЕМ>0.  

Таблиця 2.17 

Економічна маржа деяких зарубіжних машинобудівних підприємств, 

2008-2016, % 

Підриємство 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Conzetta group -3,5 11,1 1,3 -3,4 1,1 2,6 4,3 3,3 4,6 

BMW, automobile segment 7,3 8,7 9,2 5,9 8,8 8,9 7,9 9,9 8,0 

Bonso electronics -121,8 -76,5 6,3 -18,3 -5,8 -5,4 0,2 3,4 -2,7 

Magna 0,8 26,5 3,8 -5,9 -1,0 5,7 8,5 3,6 6,1 

Mesa labs -4,8 -3,2 9,0 9,6 15,8 12,6 9,8 6,7 1,2 

COMPX International 9,8 10,6 6,8 8,4 7,6 -6,5 4,3 4,7 4,3 

Bombardier 8,4 1,3 0,2 -1,9 2,8 4,2 0,2 -12,5 -5,1 

Toyota group 2,3 6,2 7,6 4,9 3,9 5,2 6,0 4,0 5,3 

Джерело: розраховано автором на основі джерел [96, 106-113] 

У порівнянні з українськими підприємствами, досліджені зарубіжні 

підприємства машинобудування за аналогічний період показують помітно 

кращу результативність за показником ЕМ. Всі підприємства, крім Bonso 

Electronics, показують додатне значення економічної маржі, і стабільну 

динаміку із деяким спадом у районі 2010 р, і підйомом починаючи з 2011. Не 

прослідковується довгострокова тенденція ні до зростання, ні до спадання 

економічної маржі, що є нормальним, враховуючи період післякризового 

поновлення та той факт, що всі розглянуті підприємства не є новоствореними 

(для новостворених підприємств нормальним є зростання). 

Як бачимо (табл. 2.15), найвищі показники ЕМ в середньому за період з 

2008 по 2016 рр. мають ПАТ ФЕД і ПАТ Мотор Січ. Ще у 5 підприємств 

середнє значення ЕМ за період становить близько 0, тобто вони повільно 

втрачають вартість. Решта підприємств має від‟ємне значення середнього за 

період показника ЕМ. Найгірше середнє значення показника ЕМ за 2008-



112 

2016 рр. має ПАТ Норд, що пояснюється тим фактом, що нормальна 

виробнича діяльність на підприємстві була припинена у 2014 р.  

Згідно формули ЕМ (формула 1.8), даний показник залежить 

насамперед від двох факторів – OCF та WACC. Напрямок впливу є 

очевидним з формули (OCF є показником-стимулятором, а WACC – 

показником-дестимулятором), величина впливу буде розглянута у 

наступному підрозділі. 

Загальні рекомендації для підприємств, що мають додатну економічну 

маржу, згідно матеріалів Applied Finance Group [86],  – розширювати 

виробництво, для підприємств, що мають від‟ємну – проводити скорочення 

неприбуткових активів, а для підприємств, що мають нульовий приріст 

економічної маржі при позитивних її значеннях – концентруватись на 

прибутковості та ефективності. Якщо виходити із проведеного дослідження, 

загальні рекомендації можна сформулювати наступним чином: підприємства, 

які є кредитоспроможними, мають нарощувати частку банківського кредиту 

у джерелах фінансування, адже він є умовно дешевшим за власний капітал; 

підприємства, які не є кредитоспроможними мають орієнтуватись на 

механізми прямого фінансування у формі збільшення власного капіталу за 

рахунок додаткових внесків до капіталу та/або отримання авансів від 

покупців (замовників).  

Підсумовуючи проведене дослідження, можна стверджувати, що у 

період з 2008 по 2016 рр. для більшості підприємств вибірки були характерна 

велика волатильність прибутковості, що спричинило надвисокі значення 

рівня ринкового ризику (коефіцієнт β). 

Застосування ЕМ, як і будь-якого іншого відносного показника, 

дозволяє забезпечити порівнюваність показників підприємств вибірки. 

Перевагою методу ЕМ є те, що за його допомогою пов‟язується 

результативність діяльності підприємства із структурою його капіталу. Так, 

порівняно нижчий середній рівень економічної маржі мають підприємства зі 
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значною часткою банківських кредитів. Хоча вплив WACC на результуючий 

показник є значно нижчим за вплив, наприклад, виручки від реалізації. 

Якщо порівнювати результати аналізу діяльності підприємств вибірки 

на базі економічної маржі і динаміки прибутковості, то результати за першим 

методом є більш песимістичними. Більше половини (65%) підприємств в 

середньому за 2008-2016 рр. мали від‟ємне значення  ЕМ, в той час як дійсно 

збитковими (ROE<0) в середньому за цей період була лише чверть з них. 

Індивідуальні результати окремих підприємств також відрізняються. Так, 

найкращі результати по ЕМ мають ПАТ ФЕД і ПАТ Мотор Січ, в той час як 

найкращу дохідність власного капіталу за період демонструють ПАТ 

Запоріжтрансформатор і ПАТ Дніпровагонмаш. Таким чином, підприємства з 

найвищою середньою за період прибутковістю не мають найвищого рівня 

економічної маржі. Причиною цього є значне перевищення обсягів 

інвестованого капіталу над обсягом генерованого грошового потоку. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Ключовою проблемою розвитку машинобудування на рівні галузі є 

декапіталізація. Cформувалась загрозлива тенденція скорочення частки 

власних коштів у структурі капіталу підприємств машинобудування 

упродовж 2012-2016 рр. з 35,9 до 12,9% (в 2,8 рази), а підприємств вибірки – 

з 45,5 до 20,6% (в 2,2 рази), викликана збитками у 2014-2016 рр., які стали 

причиною від‟ємного власного капіталу значної їх частки. Більшість 

підприємств вибірки, які можна вважати умовно успішними, показують 

частку власного капіталу як мінімум у 18%, причому без урахування 

підприємств із від‟ємним власним капіталом середня по вибірці частка ВК 

упродовж 2012-2016 рр. зросла з 42,3 до 45%.  

2. Встановлено, що упродовж 2012-2016 рр. помітно зросла роль 

непрямого фінансування машинобудівної галузі. На фоні зменшення частки 

власного капіталу, частка короткострокових банківських кредитів в валюті 
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балансу машинобудівних підприємств зросла в 2,5 рази (з 7,4% у 2012 р. до 

19,6% у 2016 р.), причому номінальний обсяг короткострокових кредитів зріс 

за період в 3,8 рази. Для вибірки великих підприємств зростання становило з 

9,2 до 25,1%, що пояснюється значними збитками, отриманими 

підприємствами в цей період. 

3. Упродовж 2012 р. по 2016 рр. залежність підприємств 

машинобудування від комерційного кредиту на рівні галузі трохи 

зменшилась, про що свідчить динаміка частки кредиторської (спад з 36,8 до 

34,8%) і дебіторської (спад з 35,2 до 28,6%) заборгованості в валюті балансу. 

Для підприємств вибірки, які мали позитивне значення власного капіталу, в 

цей період характерним є спад частки кредиторської заборгованості з 31,3 до 

30,3% і зростання частки дебіторської з 18,5 до 27,9% від валюти балансу. 

Таким чином, великі підприємства мають більші складнощі зі збутом 

продукції.  

4. Доведено, що висока частка умовно-безкоштовної кредиторської 

заборгованості по вибірці (в середньому по вибірці за 2008-2016 рр. – 35%) 

була зумовлена високою відсотковою ставкою по кредитах (середнє 

номінальне значення за 2008-2016 рр. - 16,26%). Порівняно висока частка 

умовно безкоштовної заборгованості значно занижує середньозважену 

вартість боргу для підприємств вибірки. Так, в середньому за 2008-2016 рр. 

вона становить 4,47%, що значно перевищує аналогічний показник для 

вибірки зарубіжних підприємств, розрахований за такою ж методикою 

(середнє значення за 2008-2016 рр. – 1,04%).  

5. Виявлено тенденцію до зростання ринкового ризику у 

машинобудування упродовж останніх років. До 2011 р. включно коефіцієнт 

ринкового ризику β по підприємствам вибірки не перевищував за 1, що 

відображає стабільну дохідність цих підприємств в цей період і низький 

ризик вкладення в їх цінні папери. Починаючи з 2012 р, однак, коефіцієнт 

ринкового ризику по підприємствам вибірки зріс з 1,36 до 6,69, відповідно до 
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спаду прибутковості підприємств вибірки в цей період (частка збиткових 

підприємств у вибірці зросла з 0% у 2008 р. до 65% у 2016 р).  

6. Вартість власного капіталу підприємств машинобудування значно 

перевищує вартість боргу загалом і середню номінальну вартість банківських 

кредитів у тому числі. Впродовж 2012-2016 рр., вартість власного капіталу 

підприємств вибірки зросла з 11,2 до 38,6% (середнє значення за 2008-2016 

рр. 18,2%), що в 4 рази перевищує середньозважену вартість боргу для 

підприємств вибірки. Середня номінальна вартість кредиту за вказаний 

період становила 16-17%.  

7. Доведено іррелевантність розвитку машинобудівних підприємства 

щодо структури капіталу та вибору механізмів фінансування. З вибірки у 20 

великих підприємств українського машинобудування підприємств, на які 

припадає близько 30% загальних по галузі активів та близько 30% обсягів 

продажу галузі лише 2 підприємства можна охарактеризувати як такі, що 

розвиваються: ПАТ ФЕД і ПАТ Мотор Січ. Загальними рисами означених 

підприємств є порівняно вища прибутковість, кращі за середню по галузі 

кредитоспроможність і фінансова стійкість. Структура капіталу цих 

підприємств не є подібною: ПАТ ФЕД здебільшого використовує борговий 

капітал (65% в середньому за 2008-2016 рр.), а Мотор Січ – переважно 

власний (64% в середньому за 2008-2016 рр.). Частка банківських кредитів у 

джерелах фінансування цих підприємств в середньому за 2008-2016 рр. 

становить 8% і 10% відповідно, кредиторської заборгованості – 33% і 3% 

відповідно. Таким чином, не можна зробити висновок про переваги того чи 

іншого механізму фінансування і залежності успішності підприємств вибірки 

від структури їх капіталу.  

8. Вплив вибору механізмів фінансування на розвиток підприємства 

опосередковано визначається середньозваженими витратами на капітал. 

Однак, проведене дослідження по репрезентативній вибірці показує, що 

вплив середньозважених витрат на капітал на розвиток підприємства не є 

визначальним. За інших рівних обставин нижчі середньозважені витрати на 
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капітал дозволяють отримати надлишковий прибуток і , відповідно, показати 

кращі показники розвитку підприємства. Розвиток підприємства залежить 

більшою мірою від динаміки операційного грошового потоку та 

інвестованого капіталу, попиту на продукцію.  

9. Застосування вартісно-орієнтованого підходу для визначення 

фінансових факторів розвитку підприємств дозволяє забезпечити 

порівнюваність показників підприємств вибірки, пов‟язати результативність 

їх діяльності із структурою капіталу. Більшість підприємств вибірки (65%) в 

середньому за 2008-2016 рр. мають від‟ємні значення ЕМ, в той час як дійсно 

збитковими в середньому за період були лише 25% з них. Це пов‟язано із тим, 

що жодне з підприємств не є новоствореним (які типово мають вищу ЕМ), а 

також із кризовими періодами 2008-2009 рр. та 2012-2014 рр, коли 

підприємства вибірки мали значні збитки. Також існує тенденція для 

підприємств з високими обсягами банківських кредитів мати нижчі значення 

ЕМ, що спричинено вищою вартістю банківських кредитів порівняно з 

іншими джерелами фінансування.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ВИБІР ФОРМИ ТА 

МЕХАНІЗМІВ 

 

3.1. Використання державних фінансових механізмів розвитку 

галузі: зарубіжний та український досвід 

 

Ключовими передумовами розвитку і зростання підприємств галузі 

машинобудування є забезпечення конкурентоздатності та інноваційності їх 

продукції, наявність стійких джерел фінансування НДДКР, технологій та 

оновлення основних засобів. Якщо ці умови не виконуються, підприємства 

галузі виробляють продукцію, яка не знаходить збуту (що обмежує 

можливість самофінансування), а їх здатність зацікавити інвесторів і 

кредиторів суттєво знижується. Під інноваційністю тут розуміється здатність 

створювати нові, до того не існуючі продукти і послуги. На сьогодні 

лідерами за цією ознакою є країни першого ешелону модернізації (країни 

старої Європи, США, Канада) та нові індустріальні країни, тобто успішні 

країни другого ешелону модернізації (Японія, Південна Корея, Бразилія, і 

т.д.). Характерною особливістю цих країн є розвинута промисловість і 

орієнтація на інноваційний розвиток всіх видів економічної діяльності. 

Більшість цих країн входять до ОЕСР. В розвинутих країнах використовують 

дві моделі стимулювання інноваційного розвитку економіки: Північно-

Американську і Європейську [110, c. 27-29].  

Перша модель передбачає втручання держави у інноваційну діяльність 

тільки через податкове або митне стимулювання високотехнологічного 

виробництва, тобто перевага надається ринковим механізмам прямого 

фінансування через створення сприятливих умов для інноваційної діяльності. 

Як приклад технопарків, що були заснованих і працювали на приватні кошти, 

В. Будкін [110, с.27] наводить "Силіконову долину", "Річфілдпарк" та "Шосе 
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128" у США. Однак інші дослідники [111] заперечують позиціонуванню цих 

технопарків як результату діяльності виключно приватних інвесторів, 

вказуючи на важливий вплив державних агенцій (наприклад, National Science 

Foundation чи Defense Advanced Research Projects Agency) та державних 

програм (наприклад, Small Business Innovation Research) у закладенні основи 

для розвитку більш пізніх приватних стартапів. Наприклад, для випуску 

першого iPhone, Apple скористалась розробками 8 державних агенцій [112].  

Друга модель передбачає активну участь держави в ролі донора 

фінансових ресурсів шляхом часткового чи повного фінансування програм із 

розробки і виробництва високотехнологічної продукції, тобто допускає більш 

активне використання механізмів державного фінансування. Значна кількість 

державних асигнувань використовується "Антиполіс Софія" у Франції, 

Мюнхенським технополісом у ФРН, інноваційним центром "Плессі" по 

підготовці кадрів в Ірландії [110, с.28]. 

Якщо врахувати зосередження у розвинутих країнах практично всіх 

ТНК, які найбільш масштабно займаються високими технологіями, то 

доводиться констатувати, що саме ці країни не лише визначають, але й 

диктують інноваційну політику в усьому світі. 

Слід зазначити, що надання будь-яких пільгових умов окремим 

підприємствам або групам підприємств порушує ряд принципів, закріплених 

у ГАТТ [113], Угоді про функціонування ЄС [114] та аналогічних документах 

в частині неприпустимості надання державної допомоги, яка б порушувала 

умови конкуренції. У типовій сучасній програмі розвитку доступ до, 

наприклад, податкового стимулювання НДДКР забезпечується для будь-

якого виробника, який відповідає прописаним у ній умовам. Наприклад, 

канадська програма податкових кредитів для НДДКР «Наукові дослідження 

та експериментальний розвиток» (SR&ED) передбачає надання податкових 

пільг будь-яким суб‟єктам підприємницької діяльності, що займаються 

фундаментальними та прикладними дослідженнями незалежно від галузі чи 

розміру при умові, що отримувач зможе довести, що фінансує зазначену 
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дослідницьку діяльність [115]. У Польщі, умовами доступу до пільг є статус 

«дослідного центру» (R&D Center), для отримання якого підприємство 

відповідати вимогами щодо мінімальних обсягів реалізації (не менше 1,2 млн 

євро), частки надходжень від послуг у сфері НДДКР та прав на промислову 

власність (industrial property rights) у чистому прибутку (не менше 20%) і 

подати офіційне клопотання про отримання статусу до Міністерства 

економіки [116, c. 37].  

Таблиця 3.1 

Сучасні механізми стимулювання розвитку промислових 

підприємств по вибірці з 32 країн* за 2015 р. 

Механізм Пояснення Використовується 

у % країн вибірки 

Звільнення від 

сплати 

податків/оподатку

вання за нульовою 

ставкою 

Здебільшого – податку на прибуток, ПДВ, 

податку на нерухомість; такі пільги 

здебільшого надаються підприємствам з 

особливим статусом або розташованим у 

спеціальних економічних зонах 

31,25 

«Super deduction» Врахування витрат на НДДКР у обсягах 

більше 100%. Обсяг «super deduction» у 2015 р. 

коливався від 120,5% у Бельгії до 300% у 

Литві та Латвії 

50 

Прискорена 

амортизація ОЗ 

Аналогічно до попереднього пункту збільшує 

витрати за період, зменшує податок з прибутку. 

18,75 

Податковий 

кредит 

Здебільшого з податку на прибуток 37,5 

Гранти на НДДКР Надається підприємствам з особливим 

статусом (наприклад, Pioneer status в Малайзії 

або R&D Center в Польщі)  

28,13 

«Patent Box»  Пільгове оподаткування прибутку від 

реалізації патентів та інновацій та/або 

можливість включення частини їх вартості до 

«податкового щита»
18

 чи отримання 

еквівалентного за розміром податкового 

кредиту 

18,75 

Примітка. *Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Велика Британія, Ізраїль, Індія, 

Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Китай, Латвія, Литва, Малайзія, Мексика, Нідерланди, 

Німеччина, Південна Корея, Південно-Африканська Республіка, Польща, Португалія, 

Росія, Румунія, Сінгапур, США, Туреччина, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Японія. 

Джерело: складено автором на основі джерела [116] 

                                                           
18

 Ефект зменшення оподаткування податком на прибуток шляхом зменшення обсягу прибутку до 

оподаткування на величину дозволених витрат (“eligible costs”), наприклад, відсоткові витрати і 

амортизація. В особливих випадках витрати на НДДКР, патенти, витрати на медичне обслуговування 

працівників (список невичерпний) можуть бути віднесені до дозволених витрат. 
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Для того, щоб державна допомога не вважалась такою, що порушує 

умови конкуренції, вона надається у рамках горизонтальних програм 

стимулювання зайнятості або НДДКР. Звичайно, кожна програма має 

критерії допуску до участі у ній, а таким чином доцільно направити 

допомогу за такими програмами на розвиток тих чи інших галузей через 

встановлення правильних критеріїв допуску (здебільшого це або географічні 

критерії або певні цільові показники, наприклад, витрати на НДДКР на рік). 

Фінансові механізми, які використовуються в таких програмах, здебільшого є 

стандартними податковими пільгами (див. табл. 3.1). 

Серед постсоціалістичних держав найбільшого розвитку досягли деякі 

країни Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), насамперед Польща, Угорщина, 

Чеська республіка. Процес проведення реформ у цих країнах контролювався 

ЄС на щорічній основі: успішність ринкових перетворень була одним із 

критеріїв вступу до ЄС. Наслідком входження країн ЦСЄ до ЄС стало 

придбання найбільш успішних національних підприємств зарубіжними 

інвесторами. Будкін В. констатує, що жодна з країн ЦСЄ не спромоглася 

забезпечити необхідний рівень саморозвитку інновацій на національному 

ґрунті, а надходження інновацій із-за кордону було пов‟язано із витісненням 

національного капіталу іноземним [110, c.31]. 

Як приклад, можна навести автомобілебудівну галузь Чехії 

(найбільший виробник автомобілів Škoda Auto a.s. з 1991 р. належить до 

німецького автомобільного концерну Volkswagen AG.), цементної індустрії 

Естонії (власники – шведські фірми), суднобудівної промисловості 

Словаччини, тютюнової – Болгарії тощо. Внаслідок таких перетворень, 

означені підприємства набували доступу до нових технологій та 

організаційних форм менеджменту, але в кінцевому підсумку таке панування 

іноземного капіталу призводить до меншого імпорту інновацій до економіки 

загалом. Подібна ситуація є типовою, як ми побачимо з розгляду досвіду 

таких країн, як Бразилія, Тайвань чи Таїланд, і є платою за неспроможність 
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вчасно налагодити національне високотехнологічне виробництво, причому 

«вчасно» в даному контексті можна читати як «вперше».  

На початку 2010-х у ряді досліджень [ 117 , 118 ] в рамках 

проголошеного в Україні курсу на імпортозаміщення [ 119 ]
19

 

обґрунтовувалась доцільність такого курсу, і необхідність широкого 

використання державної допомоги у вигляді державних замовлень, створення 

аналогів банків розвитку і обмежень імпорту. Це означає орієнтацію на 

досвід країн Азії та Латинської Америки, які приводились у якості класичних 

прикладів наздоганяючого зростання. Наздоганяюче зростання широко 

розглянуте у західній літературі 90-х-00-х рр. [ 120 , 121 , 122 , 123 , 124 ] і 

російській кінця 00х – початку 10-х [125,126,127], причому західні і російські 

науковці дійшли до протилежних висновків. Перші – що наздоганяюче 

зростання є цікавою історичною особливістю розвитку окремих країн Азії і 

Південної Америки, причини і передумови якої неможливо чітко визначити, 

а отже досвід цих країн не відтворюваний. Другі – що передумови 

наздоганяючого зростання країн Азії і Південної Америки подібні до 

російських умов кінця нульових-початку десятих років, коли писались дані 

роботи, і Росії слід використовувати їх досвід.  

Під імпортозаміщенням ми розуміємо створення національного 

виробництва товарів і послуг, попит на які до цього задовольнявся за 

допомогою імпорту. Типово політика імпортозаміщення включає в себе 

декілька етапів: забезпечення національному виробнику переваги на 

внутрішніх ринках (здебільшого через заходи митної політики); залучення 

внутрішніх чи зовнішніх інвестицій на створення чи модернізацію певної 

галузі; розширення виробництва і виведення підприємств цільових галузей 

на самоокупність. Далі досить часто слідував період експортної орієнтації, 

коли продукцію новоствореної конкурентної галузі намагались експортувати, 

але цей етап вже не відноситься до імпортозаміщення.  

                                                           
19

 у 2015 році, однак, про цей курс вже ніхто не згадує 
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Стратегія імпортозаміщення пов‟язана із використанням певного 

набору фінансових інструментів. Основними з них є чисті та змішані 

механізми державного фінансування: участь держави у капіталі підприємств, 

кредитування через державні банки та банки розвитку, податкові пільги. 

Інколи державне втручання маскувалось під механізми непрямого 

фінансування: банки розвитку формально могли не належати державі, а 

звичайні комерційні – прямо їй підпорядковуватись. Серед механізмів 

прямого фінансування використовувались прямі іноземні інвестиції 

(особливо у Бразилії та Південній Кореї), приватні інвестиції (в Японії) та, 

звичайно, самофінансування підприємств. 

Стратегія імпортозаміщення використовувалась здебільшого для 

модернізації економіки. В історії можна виділити три крупних етапи 

модернізації, а саме до-індустріальну, що пов‟язується із зародженням 

буржуазних відносин (Ренесанс, Реформація та Просвітництво); ранньо-

індустріальну, пов‟язану із механізацією праці – класичним прикладом такої 

модернізації можна вважати промисловий переворот у Англії XVII ст.; 

пізньо-індустріальну модернізацію, у ході якої відбувалась оптимізація 

виробничого процесу на основі його наукової організації. Кожен наступний 

процес передбачав завершення попереднього, і поки серед розвинутих країн 

переважали країни першого ешелону модернізації (більшість країн Європи, 

США, Канада, Австралія) вважалось, що дані стадії розвитку мають 

проходитися лінійно та за аналогічно довгий проміжок часу, як це 

відбувалось у цих країнах (теорія лінійних стадій розвитку У.Ростоу). Згідно 

теорії лінійних стадій розвитку У.Ростоу, стрибкоподібний розвиток 

економіки є неможливим, і перехід від нижчої стадії розвитку до вищої 

здійснюється наступним чином: слаборозвинуті (underdeveloped) країни 

забезпечують нагромадження джерел фінансування продуктивного капіталу 

(стадія зльоту або піднесення) за рахунок доходів від однієї провідної галузі 

економіки, після чого розпочинається довготерміновий процес формування 

зрілої економіки. Особливістю етапу формування зрілої економіки є рівень 
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інвестицій у виробництво на рівні 10-20% ВВП, який випереджає темпи 

зростання населення. Останньою стадією розвитку є стадія масового 

споживання, що характеризується переважанням виробництва послуг над 

матеріальним виробництвом. Таким чином, основною перешкодою для 

модернізації та економічного розвитку слаборозвинутих країн можна 

вважати недостатність капіталу [128, c.25]. Основним джерелом капіталу – в 

силу відсутності дрібного національного інвестора та дієвих фінансових 

ринків – стають чисті та змішані механізми державного фінансування. Не 

слід виключати також невикористаний фінансовий потенціал тіньового 

сектора економіки та великого «офшоризованого» капіталу.  

Лише країни першого ешелону модернізації пройшли всі три етапи 

модернізації в їх канонічному вигляді. Країни другого ешелону модернізації 

на час до-індустріальної модернізації не мали незалежності, і тому деякі з 

них були частково «модернізовані» метрополією (Індія), а інші (Бразилія, 

Корея) мали здійснювати прискорену модернізацію повністю своїми силами. 

Тоді і з‟являється ідея наздоганяючого розвитку, тобто такого розвитку, за 

якого скорочується відставання від країн першого ешелону модернізації за 

рахунок залученого в них досвіду. 

Досвід країн другого ешелону модернізації (Японія, Південна Корея, 

Малайзія, Таїланд, Тайвань, Бразилія) показав, що економічний розвиток 

може бути набагато менш лінійний, а швидкість його може бути значно 

підвищена за рахунок використання зарубіжного досвіду (теорія 

вестернізації). Другим ешелоном розвитку виступили країни, у яких на 

початку ХХ ст. вже були сформовані деякі передумови розвитку за рахунок 

попередніх реформ (як, наприклад, Японія) чи колоніального минулого (що є 

характерним для багатьох країн Південної Америки). Дані країни дійсно 

змогли досягти значного економічного піднесення у короткий строк, але, як 

виявили кризи 1997-1998 р, за рахунок серйозних викривлень у структурі 

економіки [121]. Такі викривлення є індивідуальними для кожної країни, і 

отримали загальну назву «модернізаційної пастки»: набору факторів, які 
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спочатку сприяли розвитку економіки, а потім стали перешкодою для 

подальшого економічного розвитку. Прикладами може слугувати 

стрибкоподібне зростання безробіття і створення «неформальної» економіки 

у Бразилії у 40-х рр. ХХ ст; штучне завищення валютних курсів для 

підтримання можливості імпортувати обладнання; заниження валютного 

курсу для стимулювання експорту, тощо. 

Так як імпортозаміщення було визначено як рекомендований вектор 

розвитку ряду галузей, зокрема машинобудівної на період з 2013-2015 рр. 

[119], коротко розглянемо досвід наздоганяючої модернізації країн Азії і 

Південної Америки. Характерною особливістю цих країн була 

нерівномірність розвитку та співіснування нових та застарілих форм 

господарювання – так, наприклад, впродовж більшої частини ХХ ст. сільське 

господарство у країнах Південної Америки фактично діяло за 

напівфеодальними схемами, у той час як за рахунок ренти від експорту 

продуктів сільського господарства держава розвивала мікроелектроніку чи 

автомобілебудування. Держава акумулювала фінансові ресурси 

домогосподарств через державні банки, поштово-зберігальні рахунки і 

пенсійні фонди (див. табл. 3.2; ширша таблиця у додатку H) і перенаправляла 

до цільових галузей через різного роду банки розвитку, тобто 

використовувала механізми державного фінансування. 

Подібна нерівномірність часто слугувала причиною системних криз на 

зразок Азійської 1997-1998 рр. та провалу амбіційних національних проектів, 

як, наприклад виробництво ЕОМ у Бразилії у 1980х. До речі, жодна із країн-

ветеранів наздоганяючого розвитку не встигла побудувати систему освіти, 

аналогічну по ефективності та продуктивності освіті країн першого ешелону 

[120], у всякому разі у розробці нових технологій, що призвело до ситуації 

«модернізаційної пастки». Іншою характерною особливістю наздоганяючого 

розвитку є значне втручання держави у економічні процеси. Чим нижчий був 

стартовий рівень країни, чим слабша буржуазія, тим більшою була роль 

держави. Фактично, у більшості країн впродовж форсованого розвитку 



125 

встановлювався жорсткий авторитарний режим за виключенням, хіба що, 

Індії. В. Красильщиков [31]
 
називає такі режими «авторитаризмом розвитку» 

і наголошує на забезпеченні такими режимами верховенства закону та 

соціальної мобільності населення, а також відбраківки неефективних кадрів.  

Таблиця 3.2 

Частка депозитів у державних банках відносно до всіх депозитів 

Країна/ 

рік 

Поштово-

зберігальні рахунки 

Пенсійні фонди Комерційні і 

спеціалізовані банки 

Всього 

Японія 

1960 10,8 4,3 нд 15,1 

1970 14,3 8,0 нд 22,3 

1980 25,3 12,2 нд 37,5 

1990 20,9 12,2 нд 33,1 

Корея 

1971-75 4,8 нд 80,7 85,5 

1976-80 1,0 нд 80,0 81,0 

1981-85 2,2 нд 57,9 60,1 

1986-90 1,1 нд 32,1 33,2 

Малайзія 

1971-75 4,1 30,8 - 34,9 

1976-80 3,6 24,7 - 28,3 

1981-85 2,0 24,9 - 26,9 

1986-89 1,5 30,4 - 31,9 

Тайвань, Китай 

1971-75 10,8 нд 67,9 78,7 

1976-80 13,8 нд 63,6 77,4 

1981-85 19,2 нд 52,4 72,7 

1986-90 19,4 нд 52,4 71,8 

Таїланд 

1971-75 12,7 нд 1,1 13,8 

1976-80 10,0 нд 3,7 13,7 

1981-85 8,2 нд 1,6 9,8 

1986-90 7,6 нд 2,2 9,8 

Джерело: взято з джерела [121] 

В таблиці 3.2 наведена частка депозитів у банках прямо чи 

опосередковано підпорядкованих державі. Як бачимо, щонайменш 30% 

депозитів у банківській системі більшості (крім Таїланду) «азійських тигрів» 

могли бути використані як джерела для фінансування державних програм 

розвитку.  
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Таблиця 3.3 

Чисті заощадження у відношенні до ВВП деяких країн, % 

Країна/рік Державні заощадження Приватні заощадження 

Індонезія 1981-88 7,7 14,0 

Японія 

1945-54 5,3 12,0 

1955-70 6,2 17,2 

1971-80 4,6 20,1 

1981-88 5,1 15,8 

Малайзія 

1961-80 3,2 18,7 

1981-90 10,3 19,1 

Сінгапур 

1974-80 5,5 22,6 

1981-90 18,5 24,0 

Таїланд 

1980-85 14,3 4,7 

1986-87 8,6 14,6 

Аргентина 

1980-85 1,9 11,0 

1986-87 4,2 1,2 

Бразилія 

1980-85 5,1 10,5 

1986-87 6,9 12,5 

Чилі 

1980-84 3,9 2,3 

1985-87 7,9 0,6 

Джерело: взято з джерела [121, с.210] 

Швидке зростання виробництва у нових індустріальних країнах 

спиралось також і на збільшення обсягів накопичення, які були високими у 

Японії та її послідовників-«тигрів». Високі норми накопичення (див. табл.3.3, 

ширша таблиця у додатку I) означали високі об‟єми капіталовкладень.  

Досягались високі норми накопичення не завжди добровільно. 

Наприклад, у Японії підтримувались низькі відсоткові ставки по кредитам 

для підприємств і високі – для населення. Дохідність по депозитам 

відповідала ставкам по кредитах – тобто до 5% на рік, а отже вкладати гроші 

у банки було не вигідно. Натомість, гроші вкладались у цінні папери, на які 

не виплачувались дивіденди
20

 та поштово-ощадні рахунки із обмеженнями 

                                                           
20

 дохід досягався здебільшого подальшим перепродажем таких цінних паперів 
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для вилучення. У Сінгапурі з 1959 по 1968 рр. підприємці і робітники (окрім 

найменш оплачуваних) відраховували 5% своїх заробітків до Центрального 

Фонду заощаджень. З 1968 по 1974 рр. ця величина була збільшена до 15% 

[121].  

Обсяг чистих заощаджень у розглянутих країнах (табл.3.3) 

постулюється колективом авторів [11] як високий, вірогідно, порівняно із 

інформацією по США. Якщо порівняти чисті приватні заощадження [129] у 

США та Японії станом на 1970 р, то в Японії обсяг заощаджень вдвічі 

більший (20,1% ВВП проти 9,7% ВВП); подібна тенденція характерна і для 

державних заощаджень. На думку авторів доповіді [121], високі порівняно з 

США обсяги заощаджень є однією з основних причин азійського 

економічного дива, адже створюють можливості для значних внутрішніх 

інвестицій. Однак, в той же період у ряді країн Європи спостерігаються 

аналогічні обсяги заощаджень (Франція, 1978 – 16,5% ВВП; Італія, 1989 – 

21,6% ВВП), без помітного ефекту на темпи зростання ВВП.  

Таблиця 3.4 

Реальні ставки за кредитами у нових індустріальних країнах, 

% річних 

Країна Реципієнт Спеціальні кредити Ринкові кредити 

Індонезія, 1981-83  -1,7-4,0 - 

Японія, 1951-60  0,5-3,0 3,1-4,6 

Корея, 1970-80 Промисловість -2,7 2,9 

 Експортери -6,7 2,9 

Тайвань, 1980-89 Промисловість 1,9-3,9 4,6 

1984-85 Експортери 1,5 4,6 

Бразилія, 1978  -23,5 - 

Колумбія, 1981-87 Промисловість 1,5 13,5 

Індія, 1992  -2,5-4,0 7,0 

Мексика, 1987-88  -24,0 6,0 

Туреччина, 1981 Промисловість -4,0-15,0 13,9 

1980-89 Експортери -14,0 13,0 

Джерело: взято з джерела [121] 

Тим не менш, не можна заперечувати зв‟язку між зростанням 

заощаджень і зростанням інвестицій. Трансформація заощаджень в інвестиції 

в нових індустріальних країнах здійснювалось здебільшого через механізми 
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державного фінансування. Як вже було показано в табл. 2.1 від 30 до 70% 

всіх депозитів розміщувалось у кредитних інститутах, які так чи інакше 

перебували під контролем держави. Банки розвитку і державні банки, які 

здебільшого відносились до найбільших у країні (концентрація банківської 

системи у даних країнах коливалась у межах 70% на 5 найбільших банків, з 

яких більшість так чи інакше контролювалась державою) надавали кредити 

на лояльних умовах (див. табл. 3.4). Реальна ставка по «спеціальним 

кредитам» часто була менша 0, тобто із урахуванням інфляції банки 

отримували по таким кредитам збиток. Механізми забезпечення кооперації 

банків з державою (у випадках, коли ці банки не були державними) були 

здебільшого адміністративними: зокрема, доступ до рефінансування, 

продовження ліцензії на діяльність тощо. Державний контроль 

розповсюджувався не тільки на банки: наприклад, у Південній Кореї у 1970і 

рр. співвідношення боргу до власного капіталу окремих підприємств могло 

складати 310-380% за рахунок «спеціальних кредитів». Таким чином, 

держава могла використовувати не тільки такий позитивний стимул як нижчі 

за ринкові ставки по кредитам, але і негативний – погрози відкликати 

кредитування [130, c. 311].  

Таблиця 3.5 

Структура фінансування нефінансових корпорацій у нових 

індустріальних країнах, % 

Країна/період Пряме 

фінансування 

Непряме фінансування Інші 

джерела Кредити Облігації Акції 

1 2 3 4 5 6 

Японія 

1956-65 41,9 47,4 2,6 8,1 - 

1966-75 45,2 49,5 2,0 3,3 - 

1976-85 54,6 40,3 1,7 3,4 - 

Корея 

1970-79 27,6 52,5 4,8 14,8 - 

1980-89 38,3 32,4 13,6 15,6 - 

Малайзія 

1986-91 58,8 36,8 - 1,8 - 

Тайвань, Китай 

1965-80 37,7 42,9 1,7 14,1 6,2 
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1 2 3 4 5 6 

1981-90 29,9 33,6 6,2 28,6 1,8 

Таїланд 

1970-76 51,4 30,2 12,6 9,3 -3,4 

1977-85 51,8 28,9 11,9 10,8 -3,4 

Джерело: взято з джерела [121] 

Ступінь впливу таких кредитів на розвиток підприємств можна 

прослідкувати через їх частку у структурі фінансування (див. табл. 3.5, 

ширша таблиця у додатку J). З огляду на інформацію про перевагу державної 

власності у висококонцентрованих банківських системах нових 

індустріальних країн, наведеної вище, кредити з високою часткою 

вірогідності можна вважати державним фінансуванням. 

На наш погляд, вітчизняні прихильники наздоганяючого розвитку 

[117,118,131] часто залишають поза увагою декілька важливих положень при 

аналізі можливостей повторення японського, корейського, бразильського чи 

якогось іншого дива [125].  

По-перше, більшість фактів наздоганяючого зростання припадають на 

60-80 рр. минулого сторіччя, що означає значні відмінності у кон‟юнктурі 

світових ринків товарів та капіталу. Тобто вже не вийде фінансувати 

модернізацію за рахунок ренти від продажу текстильних виробів, занижуючи 

їх вартість через використання дешевої некваліфікованої робочої сили, як це 

робили у нових індустріальних країнах Азії по черзі (т.зв. «модель зграї 

гусей»), а також не вийде залучити гроші в економіку у вигляді дешевих 

кредитів, як це було у Аргентині та ряді інших країн Південної Америки 

через те, що великі транснаціональні корпорації, які активно інвестували та 

розміщували свої виробничі потужності на території Бразилії та Китаю не 

потребують подальшого розширення виробництва. Крім того, конкурувати з 

Китаєм за вартістю робочої сили за оцінками деяких авторів [29] не вийде ще 

кілька десятиліть. У сучасному світі більше ціняться робітники, здатні до 

творчої праці, а враховуючи розвиток засобів комунікації, значна частина 

такої роботи може бути виконана через аутсорсинг і оплачена недержавними 

платіжними системами на зразок bitcoin і webmoney, а значить, нарощення 
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державного впливу на такі процеси є не тільки складним, але і 

безперспективним.  

По-друге, країни, які здійснили наздоганяючу модернізацію, не були 

обтяжені догматизмом. Прив‟язування поточної ситуації в країні до досвіду 

когось іншого на основі сумнівної схожості внутрішніх та зовнішніх умов та 

культури є недоцільним і контр-продуктивним [126].  

Підбиваючи підсумки розгляду досвіду наздоганяючого розвитку 

можна констатувати, що він був результатом комбінації унікальних 

зовнішньоекономічних умов, що склалися історично, та вдало підібраної 

внутрішньої політики розвитку.  

Перша група факторів є не відтворюваною, адже процес переносу 

розвинутими країнами своїх виробничих потужностей до країн із низькою 

вартістю робочої сили завершився із початком промислового розвитку 

Китаю; світовий ринок промислової продукції на сьогодні є зайнятим 

індустріальними країнами першого та другого ешелонів та перенасиченим; 

хоча кризові явища у світовій економіці і допускають можливість 

подальшого переділу світового ринку промислових товарів. Більшість 

«економічних див», які було здійснено у 60-80 рр. минулого сторіччя, 

базувались на експлуатації людських ресурсів: доктрина «poor people, strong 

state» Японії, і фактична заборона профспілкової діяльності Китаю та Кореї, і 

череда воєнних переворотів у країнах Латинської Америки. Більшість 

розглянутих країн на тому чи іншому проміжку «наздоганяючого розвитку» 

використовували механізми, що викликають значний соціальний тиск: 

п‟ятирічні плани виробництва, «фінансове придушення» (financial repression), 

фіксація заробітної платні, скасування споживчого кредитування, мінімізація 

пенсійних виплат – практика, що мала бути «розряджена» проведенням 

реформ з покращення життя населення, причому під покращенням 

розумілись такі звичні для європейця речі, як доступ до житла, видача землі у 

приватне користування, електрифікація чи газифікація. Саме тому 
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повторення «азійського дива» у будь-якій країні, окрім, хіба що, дуже 

економічно відсталій, не є можливим. 

Друга група факторів щільно пов‟язана із особливостями країн, де 

здійснювався наздоганяючий розвиток. У більшості з них політика розвитку 

проходила два етапи: період імпортозаміщення, який характеризувався 

переважанням прямого державного втручання в економіку та період 

експортної орієнтації, коли пріоритет надавався ринковим методам і 

здійснювалась поступова лібералізація економіки. На першому етапі 

переважно використовувались чисті і змішані механізми державного 

фінансування: державні кредити та інвестиції через банки розвитку та 

контрольовані державою банки (які не завжди формально були у державній 

власності), залучення прямих іноземних інвестицій через створення спільних 

підприємств, державно-приватне партнерство (хоча сам термін з‟явився 

пізніше)
21

; одночасно з ними використовувались і методи нетарифного 

регулювання – наприклад квотування імпорту та заборони окремих його 

статей. В ряді країн проводилась політика «фінансового придушення» 

(financial repression), що є поєднанням заниженого курсу національної 

валюти, обмеження кредитування для всіх, крім підприємств виробничого 

профілю та заниження реальної відсоткової ставки за кредитами. На другому 

етапі здебільшого проводилась фінансова лібералізація, що 

характеризувалась зняттям адміністративних обмежень з кредитування та 

поступовою відмовою від митного протекціонізму. 

Звичайно, де-факто дана схема була складнішою, адже перехід до 

експортної орієнтації не означав відмову від протекціонізму (здебільшого 

заборонні мита, експортні та імпортні квоти, навіть адміністративні 

заборони), що є базисом імпортозаміщення. Етап експортної орієнтації був 

пропущений такими країнами, як Індія, Китай чи Бразилія, причому 

відсутність особливих преференцій, пов‟язаних з експортною діяльністю, які 

є базисом політики експортної орієнтації, не перешкодила ні Китаю, ні 

                                                           
21

 в 80х. А концесії, наприклад, існували ще з 16 століття 
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Бразилії у створенні глобально конкурентоздатного, наприклад, 

автомобілебудування. Етап лібералізації фактично був досягнутий лише 

деякими країнами, і пов‟язаний насамперед із вступом до регіональних чи 

глобальних зон вільної торгівлі, і часто не означав перегляду внутрішньої 

економічної політики, а обмежувався відмовою від протекціонізму. 

Зауважимо, що уряди даних країн ставили собі за мету економічний розвиток 

через розвиток певних, часто високотехнологічних галузей, а тому втручання 

держави в економіку носило постійний характер, і певні пріоритетні галузі 

отримували преференції. Із природою даних преференцій пов‟язана ще одна 

особливість: значні обмеження для ведення бізнесу у азійських та 

латиноамериканських країнах. Тому преференції могли носити характер 

гарантованого доступу до кредиту у Японії, де банки прямо 

підпорядковувались державі, доступу до експортної діяльності у Індії чи 

Кореї (де вона на певному етапі була заборонена), звільнення від 

неефективних, але загальнообов‟язкових податків (податок з обороту чи 

податок на купівлю промислової продукції у Бразилії).  

Таблиця 3.6 

Механізми політики наздоганяючого зростання 

Політика Механізм Обмеження 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 з

о
в
н

іш
н

ьо
ю

 т
о

р
гі

в
л
ею

 Квотування імпорту та експорту Ст. ХІ ГАТТ-94; 

Пільгове оподаткування експортерів Ст. ІІІ ГАТТ-94 

Пільгове кредитування експортерів Ст. VI ГАТТ-94 

Забезпечення експортерам доступу 

до імпорту за світовими цінами 
Таких заборон немає 

Субсидії малим та середнім 

експортерам для проникнення на 

ринок 

Ст. VI ГАТТ-94 

Пільги банкам, що кредитують 

експортерів 
Ст. VI ГАТТ-94 

Обмеження імпорту засобами 

виробництва і технологіями 
Ст. VIII ГАТТ-94 

Заборона на ввезення товарів 

розкоші 
Ст. ХІ ГАТТ-94; 
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У
п

р
ав

л
ін

н
я
 к

р
ед

и
ту

в
ан

н
я
м

 

Залучення ресурсів: 

Встановлення високих норм 

заощаджень, в т.ч. адміністративно 

Потребує підвищення 

рівня оподаткування і 

зменшує купівельну 

спроможність населення 

Встановлення податків на розкіш 

Тимчасові надбавки до 

оподаткування 

Політика «фінансового 

придушення» (financial repression) 

Встановлення відрахувань до 

фондів розвитку 

Розподіл ресурсів 

Створення банків розвитку 

Високі корупційні ризики Надання державного фінансування 

за тендером 

Регулювання кредитної політики 

комерційних банків 

Вимагає державного 

контролю над КБ 

Регулювання промислової 

кооперації 

Передбачає, що державне 

регулювання буде 

ефективнішим за ринкове 
Джерело: складено автором. 

Як видно з таблиці 3.6, значна частка механізмів політики 

наздоганяючого зростання є несумісною із функціонуванням угод про вільну 

торгівлю (у випадку України – ГАТТ-94 і ГВЗВТ). На момент проведення 

політики імпортозаміщення жодна з країн, які проводили цю політику, не 

входила до зон вільної торгівлі. Таким чином, існують значні перешкоди для 

відтворення досвіду імпортозаміщення в Україні, спричинені лібералізацією 

зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог СОТ та ЄС. 

Квотування імпорту та заборона імпорту певних груп товарів 

(наприклад, предметів розкоші) використовувались поряд із заборонним (до 

100%) митом на імпорт товарів, які в рамках політики імпортозаміщення 

намагались виробити всередині країни. Теоретично, результат як від 

адміністративної заборони, так і від заборонного мита має бути однаковим, 

тобто мало місце дублювання.  

Серед складових економічної політики наздоганяючого розвитку, 

представлених у табл. 3.6, додаткових пояснень вимагає лише так звана 

політика «фінансового придушення» (financial repression), адже вона є 
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комплексом заходів, що передбачає і деякі додаткові передумови. Метою цих 

заходів є обмеження активності суб‟єктів на фінансовому ринку, а 

особливістю – прямий контроль над банківською системою (у розглянутий 

період часто – пряма державна власність). Заходи «фінансового придушення» 

– встановлення максимальних значень відсоткових ставок, часто низьких або 

дискримінаційних, підвищення вимог до ліквідності та норми резервування 

для банків, жорстка регуляція руху (в тому числі іноземного) капіталу. 

Контроль над банківською системою використовувався для пріоритетного 

фінансування окремих підприємств і галузей, і вважається економістами 

неоліберального [120,121,124,134] спрямування невиправданим втручанням у 

економічні процеси, що спричиняє неоптимальний розподіл ресурсів в 

економіці, і з цим важко не погодитись. Результатами такої політики в 

Японії, наприклад, стало накопичення у банків значних обсягів безнадійної 

заборгованості, що стало одним з основних факторів тривалої банківської 

кризи, що розпочалась у 1998 р. 

Якщо характеризувати розглянутий зарубіжний досвід з точки зору 

механізмів фінансування промислового розвитку, у т.ч. машинобудування,  

то без доступу до первинних даних це можливо наступним чином: 

1. Основними механізмами фінансування для підприємств-флагманів 

промисловості
22

 були механізми прямого фінансування, що забезпечувалось 

більшою мірою державним втручанням: створювались умови (наприклад, 

низькі доходи по депозитам), за яких дрібні інвестори не мали альтернативи 

вкладенням у цінні папери підприємств та інші корпоративні права.  

2. Існував жорсткий контроль за дотриманням підприємствами, які 

отримували державне фінансування, планових показників. Невідповідність 

плановим показникам прибутковості як мінімум означала відмову у 

подальшому кредитуванні, як максимум - часто реорганізацію або 

припинення діяльності підприємства.  

                                                           
22

 імпортозаміщення не передбачає горизонтальної державної допомоги 
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3. Механізми непрямого фінансування, зокрема кредитний механізм, 

також контролювались адміністративними методами. Так, наприклад, кредит 

на етапі започаткування галузі був доступний виключно від банків, які 

підпорядковувались державі (банки розвитку в Японії, Кореї, Тайвані, Китаї). 

4. Деякі галузі (здебільшого, автомобілебудування та виробництво 

побутової техніки) країн Азії та Латинської Америки зобов‟язані своїм 

розвитком переважно прямим іноземним інвестиціям. Наприклад, першими 

автомобілебудівниками у Бразилії і Канаді стала американська Форд Моторз 

(через створення дочірніх підприємств), у Індії - Дженерал Моторз, у Тайвані 

– Уілліс і Ніссан. На сьогодні у Канаді, Бразилії, Тайвані та Туреччині так і 

не створено національного автомобілебудування, тобто всі виробничі 

потужності (досить значні) не належать резидентам. Як приклад, можна 

розглянути структуру сучасного автомобілебудування Таїланду.  

 

 

Рис. 3.1. Структура автомобілебудівної галузі Таїланду у 2013 р. 

Джерело: взято з джерела [132]  

Як бачимо, місцевому капіталу належать всі підприємства-

постачальники 2-3 рівнів (тобто підприємства-постачальники виробників 

автокомплектуючих), трохи менше половини постачальників 1 рівня. Спільні 

підприємства з більшістю іноземного капіталу представляють половину 
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постачальників першого рівня та власне підприємства зі збірки автомобілів 

та мотоциклів. Отже, розвиток галузі за рахунок інвестицій ТНК призводить 

до переходу найбільших виробників до власності ТНК. Виключеннями з 

цього правила є підприємства, які самі змогли досягнути статусу ТНК, 

наприклад, Hyundai. Причинами цього стали особливості політики як самого 

підприємства (відмова від передання будь-яких управлінських повноважень 

іноземним партнерам), так і особливості державної політики в цей період 

(участь держави у залученні іноземних партнерів, широкі преференції 

автомобілебудівникам). 

Який же результат був у політики наздоганяючого розвитку? Як мірило 

успішності політики використовувались обсяги та структура експорту, і дані 

показники показували позитивну динаміку (див. табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Частка експорту країн Азії у світовому експорті, % 

 Частка у світовому 

експорті 

Частка у експорті 

країн, що 

розвиваються 

Економіка 1965 1980 1990 1965 1980 1990 

Загальний експорт 

Японія 5,0 7,0 9,0 - - - 

Тигри
23

 1,5 3,8 6,7 6,0 13,3 33,9 

Нові індустріальні країни 

південно-східної Азії
24

 

1,5 2,2 2,4 6,2 7,8 12,4 

Всі країни, що розвиваються 24,2 28,7 19,8 100 100 100 

Експорт промислової продукції 

Японія 7,8 11,6 11,8 - - - 

Тигри 1,5 5,3 7,9 13,2 44,9 61,5 

Нові індустріальні країни 

південно-східної Азії 

0,1 0,4 1,5 1,1 3,8 12,0 

Всі країни, що розвиваються 11,1 11,8 12,9 100 100 100 
Джерело: взято з джерела [121] 

За період дії політики наздоганяючого розвитку у азійських країнах 

було створено значну кількість потужних конгломератів, частину яких можна 

вважати машинобудівними (Samsung, Mitsubishi, Hyundai, тощо). Якщо 
                                                           
23

 Корея, Гонконг, Сінгапур, Тайвань 
24

 Індонезія, Малайзія, Таїланд 
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говорити про Корею та Японію, то багатопрофільні промислові конгломерати 

стали їх ноу-хау, і створювались вони на базі вже існуючих підприємств. 

Диверсифікація виробництва з одного боку ускладнює управління, а з іншого 

дозволяє підтримувати менш ефективні, але необхідні види виробництва із 

мінімальним державним втручанням (особливо це характерно для корейських 

чеболів, що створювались адміністративно). Якщо говорити про країни 

Латинської Америки, зокрема Бразилію, то власного машинобудування у ній 

створено фактично не було – найбільші машинобудівні підприємства є 

дочірніми підприємствами США (General Motors, Ford, Chrysler) чи 

європейських країн (Volkswagen, Fiat). Подібна практика дістала назву 

асоційовано-залежного індустріального розвитку.  

Отже, у практиці наздоганяючого розвитку використовувались 

наступні фінансові механізми: 

1) механізми прямого фінансування: самофінансування, інвестиції 

ТНК, реалізація корпоративних прав та цінних паперів підприємств дрібним 

інвесторам через фондовий ринок;  

2) механізми непрямого фінансування: банківські кредити (хоча де-

факто доступ до банківських кредитів часто забезпечувався державним 

втручанням), проектне фінансування, лізинг. 

3) механізми державного фінансування: податкові пільги, спеціальні 

податкові режими, протекціоністська митна політика, митні пільги, податкові 

кредити та канікули, часткова компенсація вартості кредитів та державні 

гарантії, кредитування через підпорядковані державі банки (державні банки 

та банки розвитку), держзакупівлі, кредити міжнародних організацій. 

Основним за обсягом механізмом фінансування у нових індустріальних 

країнах (за винятком Таїланду і Малайзії) був механізм непрямого 

фінансування (табл.3.5), причому кредити, хоч формально і були 

банківськими, надавались за рекомендацією держави. Поширеною 

практикою було залучення кредитів нерезидентів (часто з державною 

гарантією). Обсяги непрямого фінансування і державної допомоги, як 
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правило, значно скорочувались з моменту виходу підприємств на 

самоокупність. Також застосовувались моделі асоційовано-залежного 

розвитку, тобто розширеного залучення інвестицій від ТНК, що врешті 

призводили до втрати контролю національного капіталу над галуззю. 

Не дивлячись на значну різницю у передумовах і велику кількість не 

відтворюваних факторів, досвід нових індустріальних країн було частково 

враховано при спробах стимулювання розвитку окремих машинобудівних 

галузей України, наприклад, автомобілебудування (див. табл. 3.8). При 

подібних інструментах, методах і цільових мікропоказниках державної 

політики стимулювання, різниця полягала в основному в рівні контролю за 

цільовим використанням фінансових ресурсів та у мірі використання 

адміністративних методів обмеження конкуренції.  

Таблиця 3.8 

Основні заходи політики розвитку автомобілебудування 

Завдання Рішення 

Український досвід Зарубіжний досвід 

Створення ніші 

для вітчизняних 

автовиробників 

Тарифний захист (6%) 

Квотування імпорту 

Екологічні вимоги 

Тарифний захист (до 80%) 

Ліцензування автовиробників 

Екологічні вимоги 

Квотування імпорту 

Заборона імпорту 

Досягнення 

економії від 

масштабу 

Пакети податкових пільг для 

окремих підприємств галузі 

Раціоналізація галузі 

Митні і податкові пільги, пільгові 

кредити 

Стимулювання 

збуту 

Державні закупівлі 

Воєнні замовлення 

Стимулювання споживчого 

кредитування на автомобілі 

Державні закупівлі 

Підвищення 

локалізації 

виробництва 

Законодавчі вимоги до 

локалізації виробництва 

Підвищене оподаткування 

CKD- та SKD- комплектів 

Законодавчі вимоги до локалізації 

виробництва 

Підвищене оподаткування CKD- та 

SKD- комплектів 

Залучення 

технологій 

Створення спільних 

підприємств 

Купівля ліцензій на 

виробництво 

Створення спільних підприємств 

Купівля ліцензій на виробництво 

Купівля технологій 

Джерело: складено автором на основі джерел [21, 30,132,133,134,135,136,137] 

Жодне із зазначених у таблиці 3.8 завдань в Україні не було вирішене 

повною мірою. Ступінь локалізації виробництва становить для різних 

моделей авто від 10 до 60% (в середньому по галузі 26%); для порівняння – 
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ступінь локалізації виробництва на аналогічному етапі розвитку корейської 

автомобільної промисловості становив близько 40%. Обсяги річного 

виробництва авто – близько 50,5 тис. на рік та спадають. Дослідники 

азійського автомобілебудування [137] стверджують, що для досягнення 

необхідної економії від масштабу обсяги випуску одного виробника мають 

становити більше 100 тис. авто на рік. Рівень монополізації галузі високий 

(на 4 виробників припадає приблизно 100% виробництва легкових авто), і це 

робить раціоналізацію галузі не потрібною, за умови досягнення основними 

автовиробниками економії від масштабу. Половина вироблених легкових 

авто реалізується на внутрішньому ринку, 95% експорту авто до 2014 р. 

припадало на Росію; це означає, що скорочення внутрішнього попиту, що 

розпочалось ще у 2008 р. фактично залишає українських автовиробників без 

ринку збуту. Залучення технологій здійснюється автовиробниками 

самостійно через купівлю ліцензій на виробництво окремих моделей авто; 

створення при державній підтримці спільного україно-корейського 

підприємства Автозаз-Деу можна вважати невдалим. 

Новий Закон України «Про державну допомогу суб‟єктам 

господарювання»[138], покликаний сформулювати основні правила надання 

державної допомоги в Україні, очевидно є логічним продовженням 

попередньої практики державної допомоги в Україні і не враховує таких 

нових факторів, як набуття чинності ГВЗВТ. Такий висновок можна зробити 

зокрема зі списку механізмів надання державної допомоги у статті 4 Закону, 

який містить перелік раніше використаних механізмів (наприклад, списання 

боргів чи надання податкових пільг). Враховуючи, що списання боргів не 

може бути не адресним, такий механізм можна вважати порушенням умов 

конкуренції, а тому не узгоджується зі ст. 2 того ж самого Закону. До інших 

його недоліків слід віднести відсутність кваліфікаційних критеріїв надання 

державної допомоги та тривалі терміни розгляду справи щодо її надання (6 

місяців). 
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Більшість державних програми розвитку [ 139 ,141,143,144] 

постулювали машинобудування пріоритетною галуззю. Короткий огляд 

програм державної допомоги машинобудуванню в Україні можна подати у 

вигляді таблиці. 

Таблиця 3.9 

Огляд програм державної допомоги машинобудуванню в Україні  

за 1997-2016 рр. 

Програмний 

документ 

Заходи Результуючий 

показник 

Витрати бюджету 

ЗУ № 482/97-ВР 

від 18.07.1997 

Списання податкового боргу 

ВАТ АвтоЗАЗ 

- 45 млн. грн. 

Постанова 

КМУ № 362 від 

4.03.1998 

Кредити, інвестиційні 

кошти (частка статутного 

фонду в розмірі 150 млн. 

USD) та прибуток ВАТ 

АвтоЗАЗ-ДЕУ 

Виробничі 

потужності 150 тис 

авто/рік 

ЗУ № 2740-IV від 

06.07.2005 

підприємства 

звільнено від под. 

на прибуток. 

Постанова 

КМУ № 1100 

від 17.07.2003  

Інвестиційні кошти 163236 

тис. UAH, реінвестований 

прибуток (ВАТ ЛАЗ)- 

285581 тис. UAH 

Виробничі 

потужності вантаж. 

1300/рік, автобус 

3520/рік 

роб. місця– 2016 чол. 

Недоотримані 

доходи бюджету 

не оцінювались 

Постанова 

КМУ № 56 від 

18.01.2005 

Інвестиція у розмірі 165 

млн. UAH, реінвестиційний 

прибуток ВАТ ЛуАЗ - 

1020,67 млн. UAH, 

розміщення акцій на 648 

млн UAH 

Виробничі 

потужності авто 47,5 

тис./р, вантаж. 6,5 

тис./р, роб. місця 

4250 чол. 

ЗУ №1814-VI 

від 12.07.2001  

Пільгове оподаткування 

податком на прибуток, 

часткова компенсація ставки 

кредитування, митні пільги. 

- За 2010-2013 рр. – 

в сер. 714,975 млн 

UAH/рік ЗУ №5209-VI 

від 6.09.2012 

 

Джерело: складено автором 

Закони і постанови, вказані у табл. 3.9 здебільшого є індивідуально 

сформульованими для окремих підприємств машинобудування: Закон Про 

списання заборгованості ВАТ «АвтоЗАЗ» (ЗУ № 482/97-ВР від 18.07.1997) а 

також програми розвитку ВАТ АвтоЗАЗ-Деу (Постанова КМУ № 362 від 

4.03.1998), ВАТ ЛАЗ (Постанова КМУ № 1100 від 17.07.2003) і ВАТ ЛуАЗ 

(Постанова КМУ № 56 від 18.01.2005), прийняті в рамках Закону Про 

розвиток автомобільної промисловості України (ЗУ № 1624-IV від 



141 

18.03.2004). Закони про розвиток літакобудівної (ЗУ №1814-VI від 

12.07.2001) та суднобудівної (ЗУ №5209-VI від 6.09.2012) промисловостей 

сформульовані з позицій трохи іншого підходу: вони направлені на 

висококонцентровані галузі і не передбачають ні чітких заходів, ні 

вимірюваних цілей, ні чітко визначених обсягів фінансування. Стратегічною 

метою розвитку машинобудування вказані у табл.3.9 програми 

встановлювали створення конкурентоздатної галузі, яка була б спроможна 

забезпечувати внутрішню потребу України в машинах, устаткуванні та 

обладнанні та успішно експортувати свою продукцію. Основні на сьогодні 

проблеми галузі можуть бути умовно розподілені на проблеми з трудовими 

ресурсами, виробничими фондами, внутрішнім і зовнішнім ринком та 

інноваційною діяльністю. 

Для вирішення цих проблем було виконано дві державні програми з 

розвитку машинобудування та винесено пропозицію щодо третьої. 

Загальною тенденцією є те, що чим новіша програма, тим менш 

деталізований список заходів вона передбачає і тим менше фінансових 

ресурсів передбачено на її виконання: якщо на виконання програми за 2006-

2011 рр. [139] потреби у фінансуванні оцінювались в обсягу 31 602 млн. грн. 

(з них бюджетних коштів - 271,5 млн грн), то для  виконання програми за 

2011-2017 рр. [119] розрахункові обсяги фінансування скоротились до 3 072 

млн. грн. ( з них за рахунок бюджетних коштів - 923,3 млн грн). 

У державній програмі активізації економіки на 2013 - 2014 рр., 

затвердженій Кабінетом міністрів України (далі - КМУ) наприкінці березня 

2013 р., на розвиток конкретних галузей економіки, підтримку національного 

товаровиробника і реалізацію політики імпортозаміщення було заплановано 

витратити майже 461,5 млрд. грн, з них 10,6 млрд. грн – на розвиток 

машинобудування. Джерелами фінансування передбачались кошти 

державного бюджету (10,5%), місцевих бюджетів (3%), кредити міжнародних 

організацій (4,5%), а також «інші ресурси», залучені в тому числі під 

держгарантії (82%) [119]. Очікувані результати програми не були досягнені, 
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адже цільовий обсяг реалізації, зазначений у програмах, не відповідає 

фактичному обсягу реалізації на період її закінчення. 

Більшість державних програм розвитку машинобудування в Україні 

покладались на самофінансування та набір механізмів державного 

фінансування, запозичених із політики імпортозаміщення, такі як адресна 

допомога, пільгове оподаткування, тарифний захист та/або вибіркове 

полегшення імпортних та експортних процедур. 

Заходи державних програм - імпортозаміщення, протекціонізм, 

державні гарантії, державний «банк реконструкції та розвитку»
25

 і т. ін. - по 

суті, були спрямовані насамперед на підтримку традиційних галузей; набір 

галузей, які отримували державну допомогу, не змінювався з 2001 р. 

Враховуючи, що продукція українського машинобудування все ще становить 

незначну частку ВВП, а більшість постульованих програмами розвитку цілей 

не досягнуто, можна вважати означені програми здебільшого 

декларативними. [140]. 

Українська практика надання держави фінансової допомоги 

підприємствам машинобудівних галузей характеризується недостатністю 

контролю за цільовими мікро- і макропоказниками. Бюджетні кошти 

виділяються під програми розвитку або без визначення цільових 

мікропоказників (програми розвитку авіабудування [ 141 ,142 , 143 ]) або із 

цільовими мікропоказниками у формі обсягів випуску (програми розвитку 

автомобілебудування [ 144 , 145 , 146 , 147 , 148 ]), досягнення яких 

підприємствами-реципієнтами державної допомоги не було належним чином 

проконтрольоване (наприклад, цільові обсяги випуску ЛАЗ не були досягнені 

у встановлені строки).  

До невирішених проблем ми також відносимо недостатню сферу 

поширення податкових пільг і труднощі у їх отриманні для новостворених, 

малих та середніх підприємств. Податкові пільги для авіабудівників 

надаються за вичерпними списками зі складною процедурою затвердження, 

                                                           
25

 який мав бути створений згідно програми [119] 
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що робить зміну кількості реципієнтів пільг негнучкою. Пільги для 

автобудівників надавались окремим підприємствам на підставі 

індивідуальних Постанов КМУ. Всі реципієнти пільг були крупними 

підприємствами, що було звичайним для країн, що розвиваються, однак на 

сьогодні навіть Туреччина чи Бразилія намагаються надавати пільги 

насамперед малому і середньому бізнесу. 

З огляду на обмеженість бюджетних коштів, необхідно з більшою 

відповідальністю віднестись до обґрунтування пільг, і здійснювати це у 

відкритих джерелах, публікуючи передбачуваний розмір податкових втрат і 

вимірювані показники розвитку. Подальшого розвитку потребує чисельна 

оцінка впливу податкових пільг, наприклад, із використанням концепції 

податкових втрат.  

За умови недостатності власних ресурсів машинобудівних підприємств 

України для фінансування їх розвитку (про що йдеться у розділі 2) та 

наявності машинобудівного лобі в українському парламенті (про що свідчить 

велика кількість програм державної допомоги у минулому), подальші спроби 

державної допомоги українським машинобудівникам є майже гарантованими. 

Не дивлячись на сучасний консенсус західних науковців щодо 

невідтворюваності успіху політики імпортозаміщення [121,122, 123, 124] та 

доцільності мінімізації державного впливу в економіку [134, 149, 150], ідеї 

імпортозаміщення залишаються популярними в Україні (наприклад, 

законопроект «купуй українське»[151]), вірогідно, під впливом російських 

досліджень [125,126]. Технічно, інструменти державного фінансування, 

розглянуті у цьому підрозділі (заборонні мита, адміністративні обмеження на 

ввезення продукції, пільгове кредитування окремих підприємств, податкові і 

митні пільги тощо), залишаються відтворюваними, однак результати від їх 

впровадження будуть сумнівними, так як розвиток промисловості є лише 

можливістю, в той час як санкції за порушення вимог ГАТТ і ГВЗВТ (при 

використанні протекціонізму) або криза банківської системи (за умови 
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примусового фінансування банками проектів на збиткових для них умовах), є 

майже гарантованим результатом.  

 

3.2. Концептуальна схема фінансування розвитку 

машинобудування в Україні 

 

Концептуальна схема фінансування розвитку машинобудування в 

Україні є похідною від заходів розвитку машинобудування, які будуть 

визнані доцільними для впровадження. Для побудови концептуальної схеми 

заходів із розвитку машинобудування спочатку необхідно затвердити 

систему пріоритетів розвитку української економіки загалом, та в її рамках 

сформулювати план розвитку машинобудування для виключення можливих 

суперечностей у кінцевих цілях різних заходів державної допомоги. Таке 

питання може лежати лише у компетенції Верховної Ради України, і не є 

предметом даного дослідження.  

Можливо, однак, виділити найбільш вірогідні загальні сценарії 

економічного розвитку, базуючись на постульованих цілях державної 

політики і минулому досвіді державного втручання в економіку. Такими 

сценаріями є імпортозаміщення, експортна орієнтація та ринкова орієнтація. 

Україна, попри всі прокламації, ніколи не підтримувала жодного з них чітко, 

несуперечливо і до логічного завершення. В залежності від обраного 

сценарію розвитку, значно змінюється підхід до державної допомоги. Так, 

імпортозаміщення передбачає значну кількість протекціоністських заходів і 

прямого бюджетного фінансування. Експортна орієнтація навпаки виключає 

можливість явного протекціонізму, адже базується на просуванні власних 

експортерів на зарубіжних ринках, а тому залежить від доброї волі 

потенційних торгівельних партнерів. Ринкова орієнтація є вираженням 

ідеалів лесеферизму, і взагалі не передбачає централізованого планування 

адресної допомоги окремим суб‟єктам господарювання чи навіть галузям. 

Дані сценарії є взаємовиключними, так як кожен з них вимагає повного 
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використання всіх доступних ресурсів в середньо- або довгостроковій 

перспективі, і передбачає ряд своїх, часто несумісних, цілей і заходів.  

Коротко розглянемо загальні риси цих можливих сценаріїв. 

Ключовими елементами сценарію імпортозаміщення є такі: 

1) загальне обмеження доступу іноземних товарів на внутрішній ринок; 

виключення встановлюються в ручному режимі, і як правило стосуються 

обладнання необхідного для проведення модернізації окремих цільових 

підприємств; 

2) державна допомога великим
26

 цільовим підприємствам 

машинобудування, зокрема у вигляді кредитів державного банку розвитку 

або іншої спеціалізованої фінансово-кредитної установи; держава може бути 

кредитором або співвласником таких підприємств; повне або часткове 

переведення ключових підприємств під державний контроль (формальний 

або неформальний); 

3) створення умов для розширення внутрішнього попиту на продукцію 

цільових підприємств, як-то запровадження механізмів кредитування  та 

надання інших фінансових стимулів покупцям такої продукції, ведення 

дискримінаційних технічних вимог для продукції (рівень локалізації, 

екологічні вимоги).  

Успішним виконання сценарію імпортозаміщення можна вважати у 

разі, коли більшість товарів на внутрішньому ринку вироблені вітчизняними 

виробниками, причому продукція має високий рівень локалізації, тобто всі 

комплектуючі також є місцевого виробництва.  

Як вже вказувалось, такий курс може суперечити правилам СОТ та 

умовам угоди про функціонування ЄС. І якщо окремі приховані прояви 

протекціонізму все ще залишаються можливими для реалізації (наприклад, 

обмеження ввезення імпортних товарів через вимоги до безпеки і якості 

товарів, ускладнення процедури сертифікації товарів тощо), програма 
                                                           
26

 Суб‟єктами великого підприємництва є юридичні особи - суб‟єкти господарювання будь-якої 

організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період 

(календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 

50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України 
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розвитку галузей економіки, яка базується на протекціонізмі на сьогодні є 

небажаною через вірогідне загострення торгівельних відносин із країнами-

членами СОТ і ЄС.  

Ключовими елементами сценарію експортної орієнтації є такі: 

1) визначення пріоритетних галузей, виходячи із їх експортного 

потенціалу і проведення їх оптимізації; під якою в даному випадку 

розуміється укрупнення і концентрації галузі для досягнення підприємствами 

економії від масштабу з метою підвищення конкурентоспроможності  

продукції; 

2) прямі заходи державної допомоги підприємствам цільової галузі, 

спрямовані на закупівлю нових технологій і ноу-хау з метою налагодження 

виробництва; вказані заходи включатимуть переважно державне 

кредитування і податкові пільги; 

3) прямі заходи державної допомоги, спрямовані на полегшення 

просування продукції вітчизняного машинобудування на іноземні ринки, що 

можуть включати діяльність експортно-кредитних агенцій, пряме чи 

опосередковане кредитування покупців вітчизняної продукції тощо. 

Успішним виконання сценарію експортної орієнтації за аналогією до 

Азійських Тигрів, є досягнення частки загального експорту України у 

загальносвітовому у 0,38%-1,68% (на сьогодні цей показник становить 

0,257% [152]), з нього машинобудівного – у 0,38%-1,98% загальносвітового 

(у 2016 р. – 0,196%). Це означатиме збільшення обсягів машинобудівного 

експорту у 2 – 10 раз протягом 25 років.  

Вірогідним результатом курсу на експортну орієнтацію в сучасних 

умовах може бути антидемпінгове розслідування за поданням іншої країни-

члена СОТ, аналогічне розслідуванню, здійсненому через державну допомогу 

компанії Bombardier у 2017 р. [ 153 ]. Крім того, машинобудування має 

нижчий, порівняно з іншими галузями (наприклад, сільське господарство чи 

харчова галузь), експортний потенціал, про що свідчить частка 

машинобудування у реалізації по переробній промисловості (6,5% у 2016 р. 
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[60]) і структурі експорту (11,9% у 2016 р. [152]). Це в свою чергу означає, 

що у випадку реалізації сценарію експортної орієнтації, машинобудування 

має нижчий порівняно з іншими галузями шанс стати пріоритетом. 

Ключовими елементами сценарію ринкової  орієнтації є такі: 

1) заходи, спрямовані на покращення інвестиційного клімату і 

загальних умов ведення бізнесу, тобто формування інклюзивних економічних 

інститутів
27

 [150, c. 88-89]; 

2) недискримінаційна державна допомога підприємствам 

машинобудування шляхом надання консультаційних послуг і окремих 

інвестиційних і податкових пільг;  

3) врахування рекомендацій міжнародних організацій (зокрема 

директив ЄС і правил СОТ) в українському  законодавстві, зокрема з питань 

надання державної допомоги, врегулювання диспутів, прозорості 

оподаткування, регулювання руху капіталу, митного оформлення тощо. Цей 

пункт не включався у попередні сценарії, адже імпортозаміщення залежить 

від порушення умов зовнішньої торгівлі через активне використання 

інструментів протекціонізму, а сценарій експортної орієнтації – через 

створення можливості для національного виробника демпінгувати на 

зовнішніх ринках.  

Реалізація цього сценарію теоретично може призвести до створення 

конкурентоздатного машинобудування та  нових робочих місць, підвищення 

технологічного рівня виробництва і експорту.  

Найбільш вірогідним практичним результатом реалізації такого 

сценарію стане закриття значної кількості машинобудівних підприємств, які 

не зможуть продовжувати діяльність в конкурентних умовах, наприклад, 

підприємств з крупновузлової збірки автомобільної техніки, чиє існування 

зумовлене особливостями оподаткування імпорту автомобілів. Їх місце буде 

зайнято новоствореними підприємствами, розширенням невеликої кількості 

                                                           
27

 Для того, щоб вважатись інклюзивними, економічні інститути мають гарантувати захист приватної 

власності, неупередженість системи права і забезпечення через державні служби конкурентного 

середовища, в якому люди можуть здійснювати обмін і домовлятись.  
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конкурентоздатних підприємств, а також іноземними підприємствами, 

причому іноземні підприємства матимуть кращі шанси зайняти панівне 

становище на ринку. Теоретично, це є позитивною зміною, адже забезпечить 

нові робочі місця, стимулює технологічне переозброєння і сприятиме 

довгостроковому економічному розвитку. На практиці, як показує 

розглянутий у попередньому підрозділі зарубіжний досвід, результати не 

будуть настільки однозначними.  

Незалежно від обраного сценарію розвитку, кінцевою метою будь-якої 

державної допомоги підприємствам є їх вивід на самоокупність; якщо ця 

мета не досягається, реципієнти державної допомоги перестають 

функціонувати, як тільки державна допомога скорочується. Повномасштабні 

переобладнання, розширення виробництва, найм найкращих спеціалістів, 

купівля останніх ноу-хау, які можна за кризових умов здійснити за 

допомогою механізмів державного фінансування, доцільні тільки у випадку, 

коли вироблену продукцію можливо продати. Здатність реалізовувати 

продукцію обмежена якістю (наприклад, автомобілебудування) або 

платоспроможністю попиту (с/г машинобудування). Для вирішення цієї 

проблеми в Україні практикуються держзакупівлі, розроблені програми 

стимулювання збуту продукції машинобудування, однак, без помітних 

результатів. Скороченню попиту сприяє конкуренція з боку іноземних 

товарів-аналогів, і тому традиційно в комплекс розвитку таких галузей 

промисловості входить протекціоністська митна політика. Використання 

протекціоністських заходів обмежено членством у СОТ, однак подібний 

результат дає дешева національна валюта, так як робить імпортні товари 

надто дорогими. Якщо використання протекціонізму обмежене, то вітчизняні 

підприємства мають працювати над підвищенням конкурентоздатності 

продукції, для чого необхідно скоротити технологічне відставання від 

зарубіжних конкурентів. Вирішення проблеми технологічного відставання 

можна здійснювати або через державне фінансування, або через кооперацію 

між підприємствами. 
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Вибір концептуальної схеми розвитку машинобудування в Україні 

ускладнюється відсутністю довготермінового плану розвитку економіки 

України. Тому наразі можемо сформулювати лише орієнтовну схему етапів 

впровадження заходів, окреслених у відповідних сценаріях розвитку (табл. 

3.10). 

Таблиця 3.10 

Концептуальна схема розвитку машинобудування в Україні 

Етап Мета Заходи 

Підготовчий 

(до 1 року) 

Створення 

нормативно-правової 

та інформаційної бази 

для формування 

програми розвитку 

машинобудування 

Визначення пріоритетів державної політики. 

Визначення в рамках пріоритетів цільових 

макро- і мікропоказників. 

Визначення переліку функцій, які мають бути 

виконані в рамках реалізації відповідного 

сценарію та закріплення їх за відповідними 

установами і організаціями. 

Формування переліку цільових підприємств. 

Планування і затвердження бюджетних витрат 

на підготовчі заходи (реструктуризацію або 

модернізацію цільових підприємств). 

Розробка і затвердження Порядків 

використання бюджетних коштів. 

Початковий  

(1-2 роки) 

Розробка і 

затвердження 

програми розвитку 

машинобудування  

Здійснення підготовчих заходів 

(Реструктуризація або модернізація цільових 

підприємств). 

Обробка заявок підприємств на участь у 

програмі розвитку на предмет відповідності 

кваліфікаційним критеріям (виключно сценарій 

ринкової орієнтації). 

Вибір заходів розвитку відповідно до 

визначених цільових макро- і мікропоказників. 

Вибір відповідних заходам розвитку 

фінансових механізмів. 

Затвердження програми розвитку 

машинобудування, яка включає заходи і 

відповідні фінансові механізми.  

Планування і затвердження бюджетних витрат, 

пов‟язаних із реалізацією програми розвитку.  

Основний  

(6 років) 

Досягнення цільових 

макро- і 

мікропоказників 

Здійснення заходів, запланованих у програмі 

розвитку. 

Контроль за досягненням підприємствами-

реципієнтами цільових мікропоказників. 

Завершальний 

(до 1 року)  

Відшкодування 

державних витрат на 

фінансування 

програми  

Згортання програми розвитку. 

Повернення отриманої державної допомоги. 

Джерело: складено автором 
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Процес стимулювання розвитку машинобудівної галузі в Україні 

доцільно розбити на 4 етапи: підготовчий, початковий, основний і 

завершальний. 

На підготовчому етапі необхідно визначити основні параметри 

державного втручання в економіку: цільові макро- і мікропоказники для 

програми державної допомоги, процедури її надання, вибір суб‟єктів і 

реципієнтів такої допомоги. На цьому етапі має бути визначено перелік 

функцій, які мають виконуватись для реалізації відповідного сценарію, і 

закріплено їх за відповідними компетентними органами. Також за кожним із 

державних органів та або/уповноважених установ доцільно закріпити перелік 

видів державної допомоги, яку він може надавати (або сприяти наданню) 

згідно з відповідним порядком використання бюджетних коштів.  

На цьому етапі також складаються переліки цільових підприємств для 

кожного із сценаріїв. Для цього необхідні детальні дослідження потреб 

цільових підприємств, обраних на початковому етапі. Провадження таких 

досліджень теоретично має покладатись на профільні науково-дослідні 

інститути, які перебувають у державній власності, і проводитись у рамках їх 

звичайної діяльності. Вибір цільових підприємств є складнішим питанням, 

адже здійснюється, як показує практика [144,145,146,147,148], не на 

наукових, а на політичних засадах, і покладається, традиційно, на спеціально 

створені експертні комісії із залученням представників профільних органів 

виконавчої влади. На основі таких досліджень можливо буде сформулювати 

потребу у фінансуванні, а відповідно і потенційні джерела такого 

фінансування, список потенційних донорів, терміни погашення 

заборгованості і схеми розподілу доходів. Далі мають бути визначені 

підготовчі заходи відповідно до обраного сценарію, і заплановані бюджетні 

витрати на їх реалізацію разом з відповідними Порядками використання 

бюджетних коштів. 



151 

На початковому етапі мають бути здійснені підготовчі заходи, а також 

повністю сформульована програма розвитку машинобудування, разом з усіма 

можливими заходами і витратами на них. 

На основному етапі відповідні програми розвитку мають бути 

реалізовані, і в разі необхідності – скориговані. На завершальному етапі 

програми розвитку мають бути завершені, а будь-які фінансові ресурси, 

залучені в їх рамках – компенсовані. Мова може йти про відшкодування 

державних кредитів, податкових і митних пільг (у випадку їх надання), 

розподіл доходів, отриманих від діяльності спільних державно-приватних 

підприємств, доходи від дивідендів або приросту вартості цінних паперів 

підприємств-реципієнтів допомоги (у випадку участі держави у капіталі) 

тощо. 

Заходи державної допомоги, мають фінансуватись відповідно до 

затверджених програм державної допомоги, параметри яких залежатимуть 

від сценарію, що реалізовується, і відповідних йому цільових мікро- і 

макропоказників, закріплених у відповідних програмах розвитку. 

Під цільовими макропоказниками розуміються показники, за якими 

буде оцінюватись результативність виконання програми розвитку. Під 

цільовими мікропоказниками - показники, відповідність яким підприємств-

реципієнтів може слугувати підставою для продовження або дострокового 

припинення державної допомоги. Вибір цільових мікро- і макропоказників 

для таких програм є похідним від вибору сценарію розвитку економіки. Так, 

якщо реалізуватиметься сценарій експортної орієнтації, цільовими 

макропоказниками будуть частка цільової галузі у структурі експорту, обсяги 

експорту цієї галузі у абсолютному вимірі та частка українського експорту 

(загального чи по цільовій галузі) у світовому. Якщо реалізуватиметься 

сценарій імпортозаміщення, цільовими макропоказниками будуть частка 

імпорту у ВВП або загальних  обсягах реалізації по галузі (яка, на відміну від 

усіх інших згаданих показників має бути мінімізована),  та частка продукції 

машинобудування вітчизняного виробництва на внутрішнього ринку та 
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рівень її локалізації. У випадку реалізації сценарію ринкової орієнтації 

цільовими макропоказниками будуть частка машинобудування (повністю або 

в частині цільових підгалузей) у ВВП або загальних обсягах реалізації по 

промисловості. 

Цільовими мікропоказниками для програм розвитку, сформульованих в 

рамках реалізації обраного сценарію, будуть мікроекономічні показники 

підприємств-реципієнтів держаної допомоги, зокрема обсяги реалізації в 

грошовому вираженні, економічна маржа, витрати на НДДКР, приріст фонду 

заробітної плати та/або створення нових робочих місць за рік тощо. 

Стимулом для досягнення цільових показників для підприємств-учасників 

таких програм буде перспектива дострокового припинення заходів державної 

допомоги.  

Точний список цільових мікропоказників визначити наперед ще 

складніше, ніж список цільових макропоказників, адже вони визначаються не 

тільки логікою сценарію, в рамках якого задаються, але і тактичними 

міркуваннями: наприклад, якщо підприємство є реципієнтом державної 

допомоги в рамках програми розвитку регіонів з високим рівнем безробіття, 

то на нього накладатимуться обов‟язки із створення нових робочих місць як 

цільові мікропоказники. 

Вибір компетентних органів для реалізації державної допомоги 

відбувається відповідно до обраного сценарію. Наприклад, за умови 

реалізації сценарію імпортозаміщення, необхідним механізмом буде 

кредитування підприємств-реципієнтів державними або уповноваженими 

державою банками. Ця функція має бути закріплена за спеціалізованою 

фінансово-кредитною установою. При реалізації сценарію експортної 

орієнтації доцільно закріпити функції здійснення заходів стимулювання 

експорту за Експортно-кредитним агентством. Для здійснення сценарію 

ринкової орієнтації необхідними будуть заходи зі стимулювання іноземних 

інвестицій та провадження консультаційного їх супроводження, реалізацію 
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яких доцільно покласти існуюче або новостворене агентство із відповідними 

повноваженнями. 

Податкові і митні пільги незалежно від сценарію можуть надаватись 

відповідно до Закону про державну допомогу суб‟єктам господарювання [15] 

з обмеженнями, які накладаються ст. 107 Угоди про функціонування ЄС. 

Нова державна допомога розглядається і затверджуються Антимонопольним 

Комітетом України, за поданням заінтересованих надавачів державної 

допомоги
28

.  

Такий підхід до надання державної допомоги базується на 

ініціативності і самодостатності органів центральної і місцевої державної 

влади, тобто рисах, яких вони не мають: станом на кінець липня 2018 р. 

реєстр державної допомоги залишається майже порожнім [154] Окрім Закону 

про державну допомогу суб‟єктам господарювання, окремі питання надання 

державної допомоги (зокрема у вигляді реалізації державних інвестиційних 

проектів) регулюються рядом інших законодавчих актів [155, 156,157,158]. 

Ці закони створюють складні і заплутані правила щодо формування різних 

видів державної допомоги, із досить високим ступенем невизначеності 

стосовно понятійного апарату, практичних аспектів застосування 

затверджених методик та повноважень різних органів влади у цій сфері. 

Складність і заплутаність правил надання державної допомоги ставить 

потребу у суб‟єкті, який міг би надавати консультаційні послуги 

потенційним її реципієнтам та забезпечувати зв‟язок між ними і органами, 

уповноваженими таку допомогу надавати. 

У сфері стимулювання інвестицій таким суб‟єктом може стати 

існуюча або окремо створена агенція із відповідними повноваженнями. Така 

компанія (установа) потрібна для обробки і запровадження державної 

допомоги з ініціативою знизу (тобто, ініціативою потенційних інвесторів), а 
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 надавачі державної допомоги - органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-

господарського управління та контролю, а також юридичні особи, що діють від їх імені, уповноважені 

розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціюють та/або надають державну 

допомогу) 
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тому є необхідною лише за умови проведення сценарію ринкової орієнтації, в 

рамках якого і буде розглянута детальніше.  

Якщо плануватиметься використання такого механізму, як державний 

кредит
29

, на підготовчому етапі доцільно створити банк розвитку або іншу 

спеціалізовану фінансово-кредитну установу із повноваженнями для 

реалізації довготермінового фінансування заходів розвитку окремих секторів 

економіки. Така установа, використовуючи державні і залучені на ринку 

кошти і запозичення від міжнародних організацій, могла би кредитувати 

та/або гарантувати довготермінові інвестиційні проекти, пов‟язані з реальним 

сектором економіки (в тому числі підприємств машинобудування), або 

надавати гарантії для комерційних банків для кредитування таких проектів 

[ 159 ]. Альтернативним механізмом може бути застосування компенсації 

відсоткових ставок по кредитах, наданих учасникам програми 

імпортозаміщення або експортної орієнтації, уповноваженими державою 

банками. 

Списки цільових підприємств складаються на підготовчому етапі. Для 

сценарію ринкової орієнтації складається перелік машинобудівних 

підприємств, припинення діяльності яких з тих чи інших причин буде 

визнано неприпустимим (наприклад, стратегічно важливих) і які наразі 

мають потребу у відновлення платоспроможності та/або реструктуризації. 

Критеріями віднесення до цього переліку мають бути збитковість та 

некредитоспроможність і важливість підприємства для держави. Відповідно 

до чинних критеріїв допустимості державної допомоги на відновлення 

платоспроможності і реструктуризацію під збитковістю розуміється втрата 

більш, ніж половини статутного капіталу через накопичені збитки та/або 

недостатність прибутку для покриття втрат на сплату відсотків відповідного 

періоду, під некредитоспроможністю – низький кредитний рейтинг; 
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 державний кредит у вузькому розумінні – сукупність кредитних відносин, в яких держава виступає в ролі 

кредитора або позичальника, причому в даному випадку – насамперед в ролі кредитора. 
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У випадку реалізації сценаріїв імпортозаміщення або експортної 

орієнтації, формування переліку цільових підприємств відбувається за 

іншими принципами: так, у першому випадку цільовими обираються 

підприємства виробничого профілю, потенційно найбільш корисного для 

розвитку внутрішнього ринку (здебільшого виробники приладів і 

обладнання), а у другому – підприємства із найбільшим експортним 

потенціалом. Такі підприємства потребуватимуть не реструктуризації, а 

переобладнання і модернізації (сценарій імпортозаміщення) або 

стимулювання збуту (сценарій експортної орієнтації). Складання переліку 

доцільно покласти на профільні науково-дослідні інститути або спеціально 

створені експертні комісії, в залежності від того, що буде визнано більш 

доцільним. 

У випадку реалізації сценарію імпортозаміщення або експортної 

орієнтації, на цьому етапі може бути доцільним провести оптимізацію галузі. 

Під оптимізацією в цьому контексті розуміється укрупнення галузі шляхом 

зведення її до 1-2 монополістів через процедури ліквідації, злиття та 

поглинання. Для більшості підгалузей українського машинобудування, однак, 

цей крок не буде необхідним через високу концентрацію галузі на сучасному 

етапі. 

Доступ до державної допомоги має надаватись підприємствам через 

горизонтальні програми. Під «горизонтальними» програмами ми розуміємо 

програми, до участі у яких може бути допущене підприємство будь-якого 

профілю діяльності за умови відповідності кваліфікаційним критеріям. Слід 

зазначити, що дійсно «горизонтальними» можуть бути лише програми 

сценарію ринкової орієнтації, в двох інших небажані учасники державних 

програм мають бути виключені за допомогою правильно підібраних 

кваліфікаційних критеріїв. Для встановлення критеріїв, які би виключили 

підприємства не-машинобудівного профілю, доцільно використати 

особливості машинобудівних підприємств – високі затрати на НДДКР, вища 

частка запасів (на рівні 40% оборотних активів), вища частка оборотних 



156 

активів (на рівні 70% валюти балансу) тощо. Будь-яка програма надання 

державної допомоги має містити такі суттєві пункти: 

1. Кваліфікаційні критерії для отримання державної допомоги 

підприємством (обґрунтування приналежності до підприємств, передбачених 

пунктом 3 ст.107 угоди про функціонування ЄС; наявність деталізованого 

бізнес-плану; обсяг витрат на НДДКР тощо).  

2. Критерії відкликання державної допомоги (неспроможність досягти 

прописаних у плані показників розвитку; нецільове використання отриманих 

коштів; порушення у звітності).  

3. Цільові макро- і мікропоказники для контролю за виконанням 

програми державної допомоги (фізичний об‟єм виробництва; приріст 

дохідності або економічної маржі; кількість робочих місць, створених за 

обумовлений період; частка доходів, вкладена у НДДКР тощо); 

4. Додаткові вимоги, які накладаються на підприємство-реципієнта 

державної допомоги (додаткова звітність, наприклад, щодо прогресу 

досягнення цілей програми або напрямів використання отриманих коштів; 

створення нових робочих місць, тощо.) 

Складанню державної програми має передувати дослідження 

відповідного сегменту галузі, якому плануватиметься надати державну 

допомогу. Висновки даного дослідження, наприклад, можуть бути 

використані лише для великих підприємств автомобіле- і літакобудування.  

Саме такі підприємства є логічними кандидатами для сценаріїв 

імпортозаміщення та експортної орієнтації, що уможливлює порівняно більш 

детальні описи цих сценаріїв. 

У випадку обрання сценарію імпортозаміщення, схема заходів розвитку 

набуватиме наступного вигляду: 

Таблиця 3.12 

Фінансові механізми реалізації сценарію імпортозаміщення  

Початковий етап 

Цілі 
Механізми 

Чисті Змішані Комплексні 

1 2 3 4 
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1 2 3 4 

Забезпечення 

монопольного 

становища на 

внутрішньому 

ринку 

Нетарифні обмеження 

(вимоги до безпеки і 

якості товарів при 

імпорті) 

 

  

Основний етап 

Реорганізація та 

модернізація 

цільових 

підприємств 

Самофінансування 

Банківський кредит 

Податкові кредити 

Державний кредит через 

банк розвитку 

Часткова компенсація 

ціни кредитів 

 

Підвищення 

рівня локалізації 

продукції 

Податкові пільги   

Завершальний етап 

Стимулювання 

внутрішнього 

ринку 

Державне замовлення Часткова компенсація 

ціни кредитів 

 

Згортання 

державної 

допомоги 

   

Джерело: складено автором 

Для реалізації сценарію імпортозаміщення на підготовчому етапі 

необхідно обрати цільові підприємства (вибір підприємств у таких випадках 

здійснюється профільними міністерствами) і забезпечити їм монопольне 

становище на внутрішньому ринку, виключивши внутрішню і зовнішню 

конкуренцію. Сценарій імпортозаміщення не передбачає захисту конкуренції, 

про що свідчить зарубіжний досвід, досліджений у попередньому підрозділі. 

Перша мета може бути досягнена через процедури злиття і поглинання, друга 

- через обмеження імпорту. Використання тарифних обмежень на даний 

момент стримуються участю у СОТ. Натомість можна використати 

нетарифні обмеження (вимоги до безпеки і якості товарів) і комплекс заходів 

монетарної і бюджетної політики, спрямований на заниження вартості 

національної валюти і здешевлення кредитів, відомий як «фінансове 

придушення».  

На початковому етапі має бути сформульована програма розвитку 

цільових підприємств із урахуванням суттєвих пунктів, розглянутих раніше 

(критерії надання і відкликання державної допомоги, цільові макро- і 

мікропоказники програми тощо). Вибір цільових підприємств доцільно 

здійснювати, виходячи із їх розміру, частки внутрішнього ринку, який вони 
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обслуговують, і профілю діяльності. Якщо перші два показника мають бути 

просто максимізовані, то вибір профілю діяльності залежить від цільових 

макропоказників політики розвитку і бажаної синергії з іншими цільовими 

галузями. Як цільові мікропоказники доцільно вказати: приріст частки 

внутрішнього ринку, що припадає на реалізацію цільових підприємств; 

приріст рівня локалізації продукції цільових підприємств; приріст 

економічної маржі цільових підприємств; приріст кількості 

працівників/фонду заробітної платні/витрат на НДДКР. Приводом до 

відкликання державної допомоги доцільно вказати нездатність підприємства 

досягти цільових мікропоказників в зазначений строк. Як цільові 

макропоказники мають бути вказані: частка профільного сегменту 

внутрішнього ринку, що припадає на реалізацію цільових підприємств, 

обсяги реалізації цільових підприємств, рівень локалізації продукції.  

На основному етапі розпочинається реалізація програми розвитку. З 

огляду на історичні аналогії, першим кроком має бути переведення цільових 

підприємств під прямий або опосередкований державний контроль. Прямий 

державний контроль передбачає участь держави у капіталі підприємства; 

опосередкований – державний контроль за кредитуванням цільових 

підприємств, однак він не є обов‟язковим, і в сучасних умовах його доцільно 

оминути. Наступним кроком є модернізація цільових підприємств через 

закупівлю обладнання та технологій. Участь держави у капіталі означає її 

участь і у розподілі доходів, однак для прискорення процесу трансформації 

галузі вилучення частини прибутку у бюджет доцільно розпочинати вже на 

завершальному етапі. Фінансування процесу трансформації галузі має 

відбуватись за рахунок самофінансування, банківського і державного 

кредитування, причому кожний наступний механізм є менш бажаним за 

попередній. Для забезпечення підвищення ліквідності цільових підприємств 

держава може надавати їм податкові кредити, в тому числі з податку на 

прибуток. Для заохочення банків до співпраці з цільовими підприємствами 

можна використовувати часткову компенсацію ціни кредитів, наданих 

означеним підприємствам. Реорганізовані підприємства мають працювати 

над підвищенням рівня локалізації продукції. Для того, щоб заохотити їх до 
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цього, доцільно встановлювати певний мінімальний рівень локалізації 

продукції державних закупівлях (що частково вже передбачено у 

законопроекті «Купуй українське» [151]), у внутрішніх вимогах до безпеки і 

якості товарів, а також як цільових мікропоказників в програмі розвитку. 

На завершальному етапі трансформовані підприємства мають 

компенсувати державі всю раніше отриману державну допомогу відповідно 

до умов, на яких вона отримувалась. При потребі держава може проводити 

заходи зі стимулювання внутрішнього ринку та державні закупівлі, але пряма 

допомога підприємствам має скорочуватись. 

У випадку обрання сценарію експортної орієнтації, схема заходів 

розвитку набуватиме наступного вигляду: 

Таблиця 3.11 

Фінансові механізми реалізації сценарію експортної орієнтації 

Початковий етап 

Цілі Механізми 

Чисті Змішані Комплексні 

Оптимізація 

галузі 

 M&A ДПП 

Основний етап 

Максимізація 

конкурентних 

переваг продукції 

цільових 

підприємств  

 Податкові пільги 

Податкові кредити 

 

Створення умов 

для проникнення 

на зарубіжні 

ринки 

Державні гарантії 

Кредитування 

покупців
30

  

  

Завершальний етап 

Згортання 

державної 

допомоги 

 Участь держави у 

капіталі 

ДПП 

Джерело: складено автором 

Для реалізації сценарію експортної орієнтації на початковому етапі 

необхідно провести оптимізацію галузі, що у даному контексті розуміється 

як її концентрація. Це є необхідним для максимізації конкурентних переваг 

цільових підприємств як експортерів і досягнення ними вищої економії від 

масштабу.  

                                                           
30

 в рамках проникнення на зарубіжні ринки насамперед іноземних. 
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На цьому етапі профільними науково-дослідними інститутами має бути 

сформульована програма розвитку цільових підприємств. Вибір цільових 

підприємств доцільно здійснювати, з огляду на їх експортний потенціал, що у 

відношенні до галузеформуючого підприємства розуміється як можливість 

створювати і реалізувати продукцію на зарубіжних ринках. Для 

обґрунтування такого вибору необхідним є дослідження ринків, на які 

планується експортувати продукцію, причому не стільки поточний їх статус, 

скільки панівні тенденції. Історично галуззю із найвищим експортним 

потенціалом називають аерокосмічну, однак обсяги її експорту не 

підтверджують такого статусу. Здійснення оптимізації (концентрації) галузі 

доцільно провести через процедури злиття і поглинання на ринкових засадах 

або з участю держави як партнера і співвласника новоствореного 

підприємства. 

Цільовими мікропоказниками програми розвитку цільового 

підприємства мають бути: частка продукції цільового підприємства, 

спрямованої на експорт і її приріст; приріст економічної маржі на рік; 

приріст фонду заробітної платні/обсягу витрат на НДДКР/кількості 

працівників на рік. Цільовими макропоказниками програми доцільно 

визначити частку цільової галузі у структурі експорту та обсяг експорту 

цільової галузі в абсолютному вимірі. Приводи до відкликання державної 

допомоги і строки реалізації програми аналогічні відповідним пунктам 

програми імпортозаміщення. У випадку формування спільного з державою 

підприємства, частка фінансування, яка припадатиме на приватного партнера 

має становити не менше 50% (за аналогією до [160]).  

На основному етапі необхідно налагодити виробництво 

конкурентоздатної продукції. Зробити це доцільно за рахунок імпорту 

технологій та обладнання для цільових підприємств. Фінансування 

модернізації має покладатись на власні кошти зазначених підприємств, 

банківський і державний кредит через відповідну спеціалізовану установу. У 

випадку недостатності залучених у такий спосіб ресурсів, підприємства 
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мають спробувати залучити ресурси на фондових ринках (з високою часткою 

вірогідності – зарубіжних) через емісію боргових цінних паперів. Після 

проведення модернізації виробництва, результатом якої має стати випуск 

придатної до експорту продукції, необхідно максимізувати її конкурентні 

переваги. Для цього доцільно надати цільовим підприємствам ряд адресних 

податкових і митних пільг. Наступним кроком є проникнення на зарубіжні 

ринки, яке має стимулюватись за допомогою державних гарантій за 

зобов‟язаннями цільових підприємств і, за необхідності, кредитування 

покупців продукції цільових підприємств. На завершальному етапі 

здійснюється згортання державної допомоги, відміна пільг і спеціальних 

податкових режимів.  

У випадку реалізації сценарію ринкової орієнтації, схема заходів 

розвитку набуває наступного вигляду. 

Таблиця 3.13 

Фінансові механізми реалізації сценарію ринкової орієнтації 

Початковий етап 

Цілі Механізми 

Чисті Змішані Комплексні 

Налагодження 

роботи державної 

інвестиційної 

компанії 

Державне 

фінансування 

 Державно-приватне 

партнерство 

Основний етап 

Санація цільових 

підприємств 

Самофінансування 

Додаткові внески 

власників 

Часткове або повне 

списання 

заборгованості 

Державні гарантії 

  

Відшкодування 

державних витрат 

 Проектне 

фінансування 

Державно-приватне 

партнерство 

Завершальний етап 

Нарощення 

вартості 

ІРО Проектне 

фінансування 

 

Джерело: складено автором 

Для реалізації сценарію ринкової орієнтації на початковому етапі 

необхідно налагодити роботу державної інвестиційної компанії, метою 

функціонування якої є приваблення і супроводження інвестицій шляхом 
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надання консультаційних послуг як потенційним інвесторам, так і 

українським компаніям.  

На сьогодні було як мінімум дві спроби створення такої агенції, а саме 

Агентства України з інвестицій та інновацій при КМУ [160] (ліквідоване у 

травні 2011 р.) та Державної інвестиційної компанії [161], що функціонує з 

2010 р. Можливим є створення додаткових агенцій такого профілю або 

реформування (насамперед в частині цілей і повноважень) однієї з існуючих. 

Наприклад, Державну інвестиційну компанію, пов‟язану на даний момент із 

рядом антикорупційних розслідувань [ 162 ]. Приблизна вартість 

функціонування дієвої компанії такого типу для бюджету становитиме як 

мінімум 175-215 млн грн на рік, про що свідчить іноземний досвід [163]. 

Реформування такої консультаційної компанії доцільно здійснювати за 

аналогією до чеської CzechInvest. Таким чином це має бути мале державне 

підприємство (до 50 працівників) у сфері управління Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, з правом надавати пропозиції щодо 

інвестиційних стимулів на розгляд органам державної влади, розробляти, 

реалізувати і супроводжувати власні програми стимулювання інвестицій.  

Функціями такої компанії мають бути: 

- допомога в реалізації інвестиційних проектів; 

- консультаційні послуги для потенційних іноземних інвесторів для 

полегшення входження на український ринок; 

- консультаційні послуги для іноземних інвесторів які вже зайшли на 

український ринок; 

- ведення бази даних потенційно привабливих бізнес-проектів в країні; 

- ведення бази даних українських компаній-постачальників; 

- посередництво державному стимулюванні інвестицій; 

- посередництво між потенційними інвесторами і органами центральної 

і місцевої влади України; 

- співпраця із науково-дослідними і дослідно-конструкторськими 

установами. 
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Процедура отримання державної допомоги через консультаційну 

компанію має містити такі загальні етапи 

1. Потенційний інвестор подає клопотання про інвестиційні стимули 

компанії разом із пакетом супроводжувальних документів (декларації 

платоспроможності, відсутності непогашених боргів, деталізований план 

проекту, тип бажаної державної допомоги з обґрунтуванням). Реалізація 

інвестиційного проекту може розпочинатись одночасно з поданням 

клопотання. Запит на проект може бути поданий будь-яким суб‟єктом 

господарювання.  

2. Компанія має підготувати висновок про інвестиційний проект, 

наданий потенційним інвестором, і передати на розгляд Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі, яке доцільно зробити головним 

розпорядником бюджетних коштів за цим проектом надання інвестиційних 

пільг. Під інвестиційними пільгами розуміються податкові пільги при 

реалізації індивідуального інвестиційного проекту.  

3. Міністерство, в свою чергу, розглядає подання і висновок компанії, і 

оцінює їх (при необхідності – із залученням спеціалістів із інших відомств; 

наприклад, з Міністерства фінансів при запиті надання податкових пільг; 

Антимонопольного комітету – при оцінці допустимості державної допомоги 

та її розміру тощо). На підставі такого розгляду, що мусить тривати не довше 

1,5 місяця, Міністерство, як головний розпорядник бюджетних коштів, має 

надати пропозицію потенційному інвестору щодо надання державної 

допомоги у вигляді певних індивідуально підібраних інвестиційних пільг, 

повний перелік яких доцільно закріпити у законодавстві з питань надання 

державної допомоги (зокрема у законі [15]). Максимально допустимий обсяг 

державної допомоги для одного проекту має визначатись Антимонопольним 

комітетом.  

4. Потенційний інвестор через консультаційну компанію приймає або 

не приймає запропонований план інвестиційних пільг.  
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Загальну суму можливої державної допомоги Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі подає на затвердження КМУ [164, ст. 31] 

раз на рік в строки, передбачені бюджетним процесом. 

Метою такої процедури є мінімізація взаємодії потенційних інвесторів, 

в тому числі іноземних, із заплутаною системою взаємних зв‟язків і 

повноважень української влади, полегшення і прискорення одержання пільг, 

а також узгодження потенційного інвестиційного проекту із нестабільним і 

заплутаним законодавством шляхом перекладання всіх необхідних операцій 

на спеціально створену державну установу. Ключовими вимогами тут є 

швидкість розгляду заявки і отримання висновку від органів державної влади, 

прозорість діяльності компанії, а також незмінність вже прийнятих рішень. 

Такі вимоги покликані створити видимість стабільного інвестиційного 

середовища. 

Форми державної допомоги, наданню якої може сприяти 

консультаційна компанія, визначаються ст. 4 Закону «Про державну 

допомогу суб‟єктам господарської діяльності» [11] із поправкою на 

специфіку її діяльності, адже така компанія не надає пільги, а допомагає 

оформити пільги, які згодні надавати органи державної влади.  

Також на початковому етапі реалізації ринкового сценарію необхідно 

сформулювати перелік неплатоспроможних машинобудівних підприємств, 

які мають пройти процедуру відновлення платоспроможності та фінансової 

реструктуризації. Цільовими мають обиратись підприємства, банкрутство 

яких з тих чи інших причин буде визнаним недопустимим: містоутворюючі, 

стратегічно важливі тощо. Ті підприємства, які не відповідають умовам 

визначення цільовими або відповідають, але не мають проблем з 

платоспроможністю будуть підтримуватись на ринкових засадах. 

На відміну від попередніх сценаріїв, при ринковій орієнтації не може 

бути програми розвитку підприємств машинобудування, адже ринкова 

орієнтація не може передбачати створення особливих умов для окремої 

галузі. Натомість, можуть бути програми стимулювання розвитку регіонів з 
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високим рівнем безробіття, низьким рівнем розвитку, програми 

інвестиційних пільг або програми стимулювання НДДКР. 

Цільовими мікропоказниками програми мають бути: приріст 

економічної маржі підприємств-реципієнтів державної допомоги 

(індивідуальних показників), показники дохідності і кредитоспроможності 

(відповідно до плану санації), приріст фонду заробітної платні/обсягу витрат 

на НДДКР/кількості працівників на рік (в залежності від індивідуальних 

показників підприємства). Цільовими макропоказниками програми доцільно 

визначити показники дохідності (більше середніх по відповідній підгалузі), 

частка створеної доданої вартості  галузі у ВВП, кількість створених робочих 

місць із заробітною платнею вище за середню по країні. 

На основному етапі розпочинається реалізація програми розвитку. 

Цільові підприємства мають пройти процедуру санації для відновлення 

платоспроможності на загальних умовах. Відповідно до логіки цієї 

процедури, додаткові кредитні ресурси не залучаються, а отже підприємства 

мають покладатись на власні кошти і можливість реструктуризації боргу. 

Держава може, але не зобов‟язана списати таким підприємствам 

заборгованість перед бюджетом або гарантувати їх зобов‟язання перед 

третіми кредиторами. У випадку наявності бюджетних витрат, підприємства-

реципієнти державної допомоги мають відшкодувати бюджетні витрати після 

відновлення платоспроможності.  

На завершальному етапі держава може створювати спільні 

підприємства або брати участь у спільних проектах з підприємствами 

машинобудування на загальних підставах з метою отримання прибутку. Це 

не є державною допомогою, а тому не обмежується участю у ЄС чи СОТ.  

Таким чином, розвиток машинобудування має здійснюватись через 

відповідні програми розвитку окремих підприємств  в межах затверджених 

державних пріоритетів. Формулювання таких програм розвитку потребує 

індивідуальних досліджень, адже має базуватись на індивідуальному підході 

до кожного із цільових підприємств. 
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3.3. Вибір фінансових механізмів розвитку машинобудування  

 

Для формулювання державних програм стимулювання розвитку 

необхідні вимірювані показники ефективності таких програм як на етапі 

планування , так і ретроспективної оцінки результативності їх виконання.  

У розділі 1 обґрунтовано доцільність використання показника 

економічної маржі як критерію розвитку на рівні підприємства. Вказаний 

показник характеризує широкий спектр процесів на підприємстві, а також 

забезпечує порівнюваність підприємств різних розмірів і профілю діяльності. 

Крім того, максимізація цього показника має призвести до зростання 

інвестиційної привабливості підприємств галузі, яка в свою чергу дозволить 

мінімізувати державну допомогу у довгостроковій перспективі, а отже і 

вирівняти умови функціонування для всіх суб‟єктів господарювання.  

При використанні економічної маржі як показника розвитку логічно 

обґрунтовувати вибір фінансових механізмів для розвитку машинобудування 

виходячи із складових цього показника. Основними складовими формули 

економічної маржі (формула 1.2) є операційний грошовий потік (operational 

cash flow), плата за капітал (capital charge) та інвестований капітал (invested 

capital).  

У табл. 3.14 систематизовано фактори впливу мікроекономічного та 

макроекономічного середовища на розвиток машинобудівних підприємств 

України. 

Таблиця 3.14 

Мікроекономічні і макроекономічні чинники впливу на розвиток 

машинобудівних підприємств в Україні 

Показник Е
31

,% Макроекономічні чинники Мікроекономічні чинники 

1 2 3 4 

                                                           
31

 величина і напрям зміни ЕМ при зміні показника на 1%; розраховано на базі даних по 

підприємствам вибірки 
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1 2 3 4 

OCF  0,87 

Наявність платоспроможного 

попиту 

Особливості ведення господарської 

діяльності на підприємстві: структура 

активів, пасивів, 

Стандарти ведення звітності 
Конкурентоздатність продукції 

підприємства 

WACC (-1,92) 

D -0,32 

Ставка податку на прибуток 
Потреба у податковому щиті 

Ставлення власників до ризику 

Ціна кредиту Rd Кредитоспроможність підприємства 

  Цільова структура капіталу 

Rd -0,32 

Безризикова ставка % (Rf) в 

країні 
Кредитоспроможність підприємства 

Нормальна націнка банків Кредитна історія підприємства 

Облікова ставка НБУ Цільова структура капіталу 

T 0,11 
Порядок сплати податку на 

прибуток та його ставка 

Обсяг прибутку, що підлягає 

оподаткуванню 

E -1,59 

Доступність інших джерел 

фінансування 

Управлінська політика підприємства 

Ставлення власників до ризику 

Умовна вартість власного 

капіталу Re 

Вид діяльності підприємства 

Цільова структура капіталу 

Rf -1,34 

Ризики інвестування 

Вибір юрисдикції ведення бізнесу 
Ставка за умовно-

безризиковими цінними 

паперами 

MRp -0,26 
Кредитний рейтинг країни 

Вибір юрисдикції ведення бізнесу 
Ризик країни 

β -0,26 

Ризик країни 

ROE підприємства Середня дохідність цінних 

паперів по галузі 

ІС (-0,87) 

DEP -0,15 
Регулювання амортизаційної 

політики 
Амортизаційна політика підприємства 

Cash -0,03 

Темп інфляції 

Потреба у ліквідних коштах Валютний ризик 

Довіра до банківської системи 

TA -0,69  

Фінансова модель управління бізнесом 

Тривалість виробничого циклу 

Стратегія управління оборотним 

капіталом 

Джерело: складено автором 

Еластичність ЕМ за її складовими показниками розраховано за 

середніми значеннями по всім підприємствам вибірки за період з 2008 по 

2015 рр. Звичайно, при використанні іншої статистики, результати будуть 

відмінними: так, наприклад, зміна операційного грошового потоку ПАТ 

«Мотор Січ» на 1% підвищує ЕМ підприємства на 2,5% в силу значного 
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перевищення OCF цього підприємства  середнього по вибірці значення, а 

зміна величин WACC – знижує на 1,5%. Напрям залежності, однак, є 

незмінним в силу формули розрахунку.  

Для середніх значень, які характеризують всю вибірку, а отже не 

менше 20% галузі, найважливішим фактором стає величина WACC 

(збільшення WACC на 1% зменшує ЕМ на 1,98%), яка залежить насамперед 

від частки і вартості власного капіталу. Таким чином, основними напрямками 

максимізації економічної маржі мають бути мінімізація частки власного 

капіталу в цільовій структурі капіталу, мінімізація обсягів загальних активів 

підприємств та максимізація їх операційного грошового потоку. На 

мікрорівні ці цілі можуть бути досягнуті через позбавлення від 

недохідних/непрофільних активів, зміну цільової структури капіталу та 

пошуку нових ринків збуту та випуск більш конкурентоздатної продукції. На 

державному рівні прямих методів досягнення цієї мети не існує. 

Основним позитивним фактором є розмір виручки від реалізації: при 

збільшенні її на 1%, економічна маржа зростає на 0,87%. Таким чином, 

забезпечення умов для зростання прибутку машинобудівних підприємств має 

бути основним напрямком державної політики розвитку машинобудування. 

Обсяги виробництва і реалізації, що є основою для показника OCF, залежать 

від значної кількості факторів. Різка девальвація валюти у поєднанні з 

політикою кредитної рестрикції спричинили сповільнення приросту рівня 

споживання з 897,5 млрд грн у 2010 до 946,6 млрд грн у 2015 та відповідний 

спад інвестицій (обсяг освоєних капітальних інвестицій за 2015 р. становив 

лише 85% від відповідного значення 2010 р
32

). Купівельна спроможність 

населення сягнула рекордно низьких значень, що відобразилось на обсягах 

реалізації всіх видів продукції довгострокового використання [ 165 ]. 

Ключовою проблемою для машинобудування залишається недостатність 

платоспроможного попиту, і для вирішення цієї проблеми стандартними 

заходами є збільшення державних витрат: державні закупівлі, монетарна 

                                                           
32

 збірник КІ 2010-2015, ст 32 
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політика кредитної експансії (зниження облікової ставки, зниження норми 

резервування, придбання цінних паперів), зменшення рівня оподаткування. 

Де-факто, однак, більшість цих заходів не матимуть бажаних результатів: так, 

кредитна експансія є небезпечною стратегією у випадку переобтяженості 

держави зовнішніми боргами, а минулий досвід використання податкових 

пільг і державних закупівель для розвитку машинобудування свідчить про те, 

що дотепер  не вироблено ефективних механізмів державної допомоги із 

застосуванням податкових важелів.  

Плата за капітал (capital charge) визначається насамперед величиною 

WACC та обсягами інвестованого капіталу (invested capital). Зростання 

WACC на 1% зменшує обсяг економічної маржі на 1,92%. WACC залежить 

від вартості боргу, власного капіталу та систематичного ризику β. Середня 

вартість боргу підприємства залежить від частки відсоткових зобов‟язань у 

структурі боргу та рівня відсоткових ставок за банківськими кредитами. За 

інших рівних умов, чим нижчою є облікова ставка НБУ, тим нижчими будуть 

ставки по банківським кредитам. Слід відмітити, що частка обох складових 

загальних активів обернено пропорційні до економічної маржі, однак 

зростання частки кредитів зменшує маржу менше, ніж зростання частки 

власного капіталу, що пояснюється порівняно вищою його ціною. 

Ефективна ставка оподаткування визначається поточним податковим 

законодавством, і відображає частину доходу підприємств, що вилучається у 

вигляді податків. Відповідно до формули ЕМ, зростання оподаткування 

прибутку прямо пропорційне зростанню економічної маржі, що пов‟язано з 

ефектом від податкового щита, тобто зменшення оподатковуваного прибутку 

на величину відсоткових витрат, пов‟язаних із обслуговуванням боргу. Таким 

чином зростання ставки податку збільшує ЕМ, однак на досить незначну 

величину (0,4%). В інтересах підприємств є мінімізація оподаткування їх 

доходів, що знайшло своє відображення у пропозиції замінити податок на 

прибуток податком на виведений капітал, закріпленій у відповідному 

законопроекті [166]. Результатом цього нововведення має бути закріплення 
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оподаткування дивідендів на рівні 15-20%, і створення сприятливих умов для 

реінвестицій у підприємства. Такі зміни в оподаткуванні прибутку, однак, 

зменшать ефект від податкового щита і привабливість боргу як джерела 

фінансування, що в свою чергу підвищить величину WACC і як наслідок – 

зменшить обсяг економічної маржі. Це зменшення, теоретично, має повністю 

компенсуватись зростанням операційного грошового потоку.  

Вартість власного капіталу прямо обумовлена значеннями безризикової 

ставки і ринкової премії за ризик. Безризикова ставка відображає сукупний 

ризик інвестицій у цінні папери в країні, тобто ризик інвестування. До 

основних факторів ризику інвестування в Україні відносять [47, с.83]: рівень 

інфляції; великі витрати корупції; низьку культуру договірних відносин між 

суб‟єктами господарювання; високий рівень інформаційної асиметрії; 

низький рівень корпоративного управління та незахищеність прав інвесторів; 

сильну залежність основних макроекономічних параметрів країни й ринку 

капіталів від кон‟юнктури на зовнішніх сировинних ринках; велику 

залежність бізнесу від політичної кон‟юнктури всередині країни. Серед них 

впливу через фінансову політику підлягає лише рівень інфляції, який може 

бути знижений заходами, оберненими до заходів стимулювання 

платоспроможного попиту та зниження вартості кредитів.  

Ринкова премія за ризик визначається з огляду на кредитний рейтинг 

країни, і таким чином є вираженням ризику країни, який задає нижчий 

припустимий поріг прибутковості бізнесу. Ризик країни розраховується 

здебільшого експертними методами з оглядкою на рейтинги міжнародних 

агенцій Moody‟s, S&P і Fitch Ratings. Основними факторами, що 

спричинюють високі значення ризику країни в Україні є політична і 

економічна нестабільність, високий рівень корупції, бойові дії, значні обсяги 

зовнішнього боргу у поєднанні з девальвацією національної валюти, тощо. З 

перерахованих факторів із дією фінансових механізмів пов‟язані лише обсяги 

зовнішньої заборгованості і валютний ризик.  
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Чим вищий рівень зовнішнього боргу, тим вища ринкова премія за 

ризик (MRp), а отже і ціна капіталу всередині країни. Станом на початок 2017 

р, валовий зовнішній борг України становив 113,5 млрд. дол., або 121,8% 

ВВП [167 ]. Такий рівень зовнішнього боргу приблизно відповідає рівню 

зовнішнього боргу у 2012 р, і потенційно є потужним фактором обмеження 

участі держави у фінансуванні економіки. Зменшення зовнішнього боргу 

залежить насамперед від бюджетної політики, зокрема скорочення 

державних видатків.  

Валютний ризик є частиною ризику країни, а тому високий рівень 

валютного ризику збільшуватиме ринкову премію за ризик. Він враховується 

у рейтингах міжнародних кредитних агенцій, а тому окремий його розгляд і 

оцінка не є обов‟язковими.  

Коефіцієнт систематичного ризику β за обраною нами методикою 

розрахунку (див. формулу 1.8) залежить насамперед від співвідношення 

коливань дохідності капіталу підприємств вибірки та дохідності цінних 

паперів на фондовому ринку України (індекс ПФТС). Дохідність підприємств 

визначається насамперед якістю управлінських рішень менеджменту 

підприємства, а в другу чергу – його зовнішнім середовищем. Тому на цей 

фактор також неможливо впливати за допомогою державних фінансових 

механізмів. 

Співвідношення боргу і власного капіталу є результатом управлінських 

рішень підприємства з огляду на їх вартість, і є вираженням відношення 

власників або управлінців підприємства до ризику. Таким чином, структура 

капіталу опосередковано визначається тими ж факторами, що і вартість боргу 

та власного капіталу, зокрема особливостями оподаткування та 

інвестиційного клімату країни [168]. 

Обсяги інвестованих коштів
33

, особливо в частині обсягу сукупних 

активів, державному контролю не підпорядковані. Для максимізації 

                                                           
33

згідно формули, що використовувалась для розрахунків: ІС = Total Assets + 

(Depreciation-Cash) 
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економічної маржі підприємствам доцільно нарощувати капіталовіддачу, 

скорочуючи обсяги сукупних активів і накопиченої амортизації. Нарощення 

обсягів грошових коштів та їх еквівалентів також є можливим, хоча таким 

чином підприємство втрачає альтернативний дохід від їх розміщення. 

Як бачимо, для створення умов для розвитку підприємств 

машинобудування, необхідними є протилежними за своїм ефектом заходи. 

Для зменшення плати за капітал (Capital Charge) необхідно проводити заходи 

стримування інфляції, що включають кредитну рестрикцію, скорочення 

державних витрат і підвищення оподаткування, а для стимулювання 

підприємницької активності (тобто, збільшення операційного грошового 

потоку) необхідні заходи кредитної експансії, розширення державних витрат 

і зниження оподаткування.  

Виходячи із еластичності економічної маржі за її основними 

складовими, одним із заходів збільшення значення цього показника для 

підприємств машинобудування за допомогою державних фінансових 

механізмів було б надання державних або гарантованих державою кредитів, 

що дозволило б зменшити WACC  

Очевидно, що економічна маржа як цільовий показник залежить від 

ряду припущень, а отже існує можливість маніпулювати кінцевим 

результатом, збільшуючи чи зменшуючи його відповідно до оцінки рівня 

ризику та вартості капіталу. Це ставить додаткові вимоги до уніфікації 

порядку її розрахунку
34

 і робить доцільним розробку бази даних 

загальноекономічних показників по Україні (зокрема, бета-коефіцієнта) за 

статистично значущий період. 

Для використання показника ЕМ як цільового на етапі планування та 

оцінювання результатів надання державою фінансової допомоги, необхідно 

задати коридор його значень. Відповідність показників підприємства 

заданому коридору значень можна використовувати для обґрунтування права 

участі підприємства в програмах державної допомоги. Для встановлення 

                                                           
34

 наприклад, шляхом закріплення формули розрахунку у відповідних інструкціях 
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такого «коридору ефективності» діяльності підприємства доцільно обрати 

показник ЕМ (краще – середньої за коротко- або середньостроковий період) у 

такому діапазоні - від 0 (адже показник менше 0 показує, що підприємство не 

створює додаткову вартість) до 10%, і надавати державну допомогу будь-

якому підприємству машинобудівної галузі, прогнозовані параметри 

діяльності якого відповідають заданому «коридору ефективності». 

Обмеження зверху для цільового показника ЕМ сформоване на базі 

розрахунків ЕМ за підприємствами вибірки. Всього було зроблено 155 

спостережень, з них ЕМ<0 у 113 випадках; EM>0 зафіксовано у 38 випадках, 

ще у 4 випадках ЕМ=0. Ці 38 випадків розподілено наступним чином: 

середнє значення ЕМ склало 9,8%; кількість спостережень, які перевищували 

середнє значення склала 11, решта 28 спостережень перебуває в рамках від 0 

до 9,8%. Звичайно, у випадку, коли буде зроблено аналогічну оцінку ЕМ по 

більшій вибірці підприємств та/або підприємствам інших галузей, «коридор 

ефективності» має бути уточнений. Для практичного використання 

необхідним є цілий ряд таких «коридорів ефективності», в залежності від 

розміру, віку та виробничого профілю підприємства, перед яким ставиться 

цільовий показник. Наприклад, для новостворених або невеликих 

підприємств показник ЕМ у 10% є низьким, в той час як для великих – 

високим. З точністю визначити це, однак, можливо лише на базі емпіричних 

даних широкої вибірки підприємств за статистично значущий період, що 

виходить за можливості окремих дослідників. 

Таким чином, план заходів для стимулювання розвитку 

машинобудування чи навіть промисловості в Україні на сьогодні може бути 

сформульовано виключно як концепт, адже дані, необхідні для практичних 

рекомендацій не прослідковуються і не систематизуються на постійній 

основі.  

Наприклад, для оцінки обсягів ресурсів, необхідних для фінансування 

заходів розвитку, необхідно виходити з потреб у фінансуванні та доступних 

ресурсів. Потреба у фінансуванні не може бути чітко оціненою через значний 
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обсяг необхідних робіт та необхідності індивідуального підходку до кожного 

підприємства. Так, можна встановити коридор значень цільового показника, 

у якому підприємство може претендувати на державну допомогу, на основі 

дослідження відповідної вибірки, але такий коридор значень буде чинним 

лише для порівняно невисокої кількості підприємств. Неможливість 

створення універсального коридору значень для показника і обмеженість 

ресурсів (часових і матеріальних) для проведення відповідних досліджень 

зумовлюють необхідність у визначенні пріоритетних галузей, для яких 

будуть розроблятись механізми державної допомоги і відповідні коридори 

значень цільового показника.  

Однак, навіть за відповідності показників підприємства-потенційного 

отримувача державної допомоги коридору значень неможливо зробити 

однозначні висновки про необхідний обсяг фінансування, так як причини 

відповідності цільового показника коридору значень будуть індивідуальними, 

а відповідно – потребуватимуть індивідуальних рішень. Виходом з цього 

становища є відмова від централізованого планування, і перекладання 

необхідності обґрунтування підстав для отримання державної допомоги на 

самі підприємства. Таким чином, держава зможе оцінювати приблизний 

обсяг бюджетних коштів, необхідний для державної допомоги через 

екстраполяцію даних щодо минулих витрат на державну допомогу, 

коригуючи цю інформацію відповідно до кількості і якості заявок на 

отримання державної допомоги.  

Проблемою такої екстраполяції є те, що всі наявні дослідження 

державної допомоги в Україні будуються на особистих розрахунках авторів, 

побудованих на даних звітів про виконання державного бюджету, з яких 

здебільшого неможливо зробити однозначні висновки про обсяг державної 

допомоги, наданої для стимулювання промисловості в розрізі галузей. Аналіз 

державних програм стимулювання економіки також не дає чіткої картини, 

адже значна частка таких програм залишається недофінансованою (що може 

відображатись, а може і не відображатись у звітах про їх виконання) а самі 
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програми рідко діють більше кількох років підряд. Крім того, більшість 

програм, що передбачали фактичне виділення коштів, датуються 2008-2014 

роками, що додає до можливих неточностей, пов‟язаних із фрагментарністю 

інформації, фактор інфляції. Нарешті, значна кількість державних програм, 

які теоретично включають підтримку машинобудівних підприємств, 

сформульовані таким чином, що неможливо прослідкувати ні обсяги 

державної допомоги, ні ефекти від неї. Так, наприклад, в програмі 2101150 

«Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України» є 

фінансування виробництва «корабля класу корвет» за 2012-2013 рр., але не 

вказано ні виробника, ні факту здачі корабля в експлуатацію. Не вказано 

навіть, український чи ні виробник мається на увазі, а отже включати 

матеріали з цієї програми у вивчення державної допомоги машинобудуванню 

чи промисловості в Україні некоректно, при тому, що заходи допомоги, що 

стосуються машинобудування, вірогідно мали в ній місце. Таким чином, 

будь-яке узагальнення обсягів можливої державної допомоги, що 

базуватиметься на таких даних, матиме значні неточності. 

Зважаючи на ці застереження, все-таки наведемо орієнтовний обсяг 

коштів, які надавались як державна допомога на розвиток промисловості за 

2012-2016 рр., виходячи із даних звітів про виконання державного бюджету 

за програмною та економічною класифікацією, розміщених на сайті 

Державної казначейської служби України [169]. 

Таблиця 3.15 

Обсяги бюджетних коштів, виділених на державну допомогу 

промисловості, 2012-2016 рр., % до ВВП 

Тип державної допомоги 2012 2013 2014 2015 2016 

Субсидії та поточні 

трансферти 

підприємствам  

1,46 1,32 1,26 0,78 0,34 

Капітальні трансферти 

підприємствам  

1,04 0,54 0,24 0,39 0,24 

Державні гарантії 5,36 1,49 1,10 0,37 0,92 

Державні кредити 0,27 0,03 0,31 0,15 0,07 

Всього 8,13 3,38 2,91 1,69 1,57 

Придбання ЦП 0,50 1,00 7,77 3,77 5,42 

Джерело: складено автором на основі джерела [169] 
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Перші два рядки табл. 3.15 відповідають кодам 2610 та 3210 за 

функціональною класифікацією видатків бюджету. Ці коди стосуються 

фінансування «заходів розвитку». За кодом 2610 проходять субсидії на 

покриття поточних видатків, покриття збитків, відшкодування відсотків за 

користування кредитами; за кодом 3210 - трансферти на покриття 

капітальних витрат та внески у статутні капітали одержувачів бюджетних 

коштів.  

Середня частка коштів, які було розподілено на допомогу 

підприємствам машинобудування склала за означений період 2,9% від 

державних гарантій (за рахунок гарантій за 2015 і 2016 рр.
35

), 0% - за 

державними кредитами і придбанням цінних паперів. Оцінити частку 

поточних і капітальних трансфертів підприємствам машинобудування можна 

лише приблизно, виходячи із окремих програм державної допомоги (зокрема 

програм №2101150 та №6381020), які єдині отримували фінансування 

протягом всього періоду з 2012 по 2016 рр. і частково стосуються 

машинобудування, і вона становитиме близько 1,38% від загальної суми 

поточних і капітальних трансфертів за період. Найбільші обсяги державної 

допомоги в даний період надавались в рамках «придбання цінних паперів», 

яка по суті в даний період виступала як бюджетна стаття для маскування 

цільової державної допомоги окремим підприємствам, зокрема НАК 

Нафтогаз і ПАТ «Приват Банк», яка мала досить сумнівну результативність. 

На машинобудування цей вид державної допомоги не розповсюджувався, а 

тому в таблицю включається лише як ілюстрація обсягів потенційно вільних 

бюджетних ресурсів для проведення заходів розвитку.  

Діюче законодавство, що регулює питання відбору, експертизи та 

фінансування інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися 

державна допомога, містить ряд суперечностей, що перешкоджає 

ефективному застосуванню його норм і ускладнює прийняття своєчасних та 

оперативних рішень у цій сфері. Йдеться про неузгодженість норм на рівні 

Законів України, які регулюють питання прийняття рішень щодо надання 
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177 

державної допомоги для реалізації інвестиційних проектів, що регулюються 

Законом України «Про інвестиційну діяльність» [156], та їх фінансування із 

залученням бюджетних коштів, що регулюються Бюджетним кодексом 

України (далі - БКУ [170]). 

Неузгодженість полягає у дублювання регуляторних норм щодо 

відбору інвестиційних проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок 

бюджетних коштів. У Законі України «Про інвестиційну діяльність» 

використовується термін «інвестиційні проекти, для реалізації яких може 

надаватися державна підтримка» [156, ст. 12-1]. Відбір таких проектів 

здійснюється відповідно до порядку та критеріїв відбору, затверджених 

КМУ, з урахуванням результатів державної експертизи, проведеної 

відповідно до ст. 15 зазначеного Закону.  

У БКУ термін «інвестиційний проект, для реалізації якого може 

надаватися державна підтримка» не використовуються. Натомість у БКУ 

використовується термін «інвестиційний проект» [170, ст.1, ч.20] - комплекс 

заходів, визначених на основі національної системи цінностей і завдань 

інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих 

галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких 

здійснюється з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів 

чи шляхом надання державних та/або місцевих гарантій. Очевидно, що 

термін «інвестиційний проект, для реалізації якого може надаватися 

державна підтримка», яке застосовується у Законі України «Про інвестиційну 

діяльність», підпадає під ширше за змістом визначення «інвестиційний 

проект» у БКУ. Відповідно до вимог БКУ [170, ст.20] затверджені КМУ 

порядки використання бюджетних коштів мають містити конкурсні вимоги 

до інвестиційних проектів, включаючи порядок та критерії їх відбору, а 

також критерії та умови визначення виконавців таких проектів; критерії та 

умови відбору суб'єктів господарювання, яким надається державна допомога 

з бюджету, а також визначення обсягу такої допомоги.  

Таким чином, діюче законодавство вимагає від КМУ затвердження 

двох нормативних документів із одного і того ж питання – відповідно до 
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вимог Закону України «Про інвестиційну діяльність» та БКУ, що призводить 

до дублювання регуляторних норм одного і того ж змісту на рівні КМУ: 

1) відповідно до ст.12.1 Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» КМУ було затверджено «Порядок відбору інвестиційних 

проектів, для реалізації яких надається державна підтримка» [ 171 ]. При 

цьому вибір проектів відповідно до такого порядку не означає, що вони 

будуть фінансуватися за рахунок бюджетних коштів;.  

2) відповідно до ст.20 БКУ, КМУ затверджуються окремі за 

кожною бюджетною програмою Порядки використання бюджетних коштів 

стосовно державної підтримки інвестиційних проектів. Такі Порядки 

приймаються у разі відкриття фінансування бюджетних програм, і, отже, 

інвестиційні проекти, які відповідають критеріям відбору відповідно до 

Порядку [172, ст.4], повинні повторно проходити процедури тестування на 

відповідність вимогам та експертизу.  

На практиці, будь-який інвестиційний проект, який передбачає витрати 

бюджетних коштів, відповідно до ч. 7 ст. 20 БКУ потребує затвердження 

КМУ відповідного Порядку використання бюджетних коштів, проект якого 

готується головним розпорядником бюджетних коштів. Порядок 

використання бюджетних коштів як обов‟язковий елемент містить конкурсні 

вимоги до інвестиційних проектів, включаючи порядок та критерії їх відбору, 

а також критерії та умови визначення виконавців таких проектів, що робить 

окремий порядок вибору інвестиційних проектів відповідно до Постанови 

КМУ від 13.10.2013 р. №835, зайвим.  

Таким чином необхідними є спрощення та оптимізація відповідного 

законодавства шляхом усунення надлишкових категорій і створення (або 

вибору) єдиного рамкового підходу до порядку відбору інвестиційних 

проектів, для реалізації яких надається державна допомога, із чітким 

зазначенням суб‟єктів їх оцінки і вибору. Такою процедурою (або її основою) 

може слугувати «Порядок відбору інвестиційних проектів, для реалізації 

яких надається державна підтримка» (Постанова КМУ від 13.10.2013 р. № 

835), який доцільно встановити як такий, що рекомендовано при складанні 
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порядків використання бюджетних коштів у відповідних методичних 

рекомендаціях Міністерства Фінансів.  

Для цього є доцільним 

1) змінити сферу застосування «Порядку відбору інвестиційних 

проектів, для реалізації яких надається державна підтримка» ([172]), 

прийнятого відповідно до вимог Закону України «Про інвестиційну 

діяльність» - з нормативного акту прямої дії на такий, що визначає рамкові 

правила щодо конкурсних вимог до інвестиційних проектів, включаючи 

порядок та критерії їх відбору. У преамбулі Порядку доцільно вказати як 

підставу для його прийняття також і ч. 7 ст. 20 БКУ;  

2) закріпити як рамкову процедуру експертної оцінки за Постановою 

КМУ № 835 [171] у п. 4 – 3) Методичних рекомендацій стосовно складання 

порядку використання бюджетних коштів [172]. 

Методика державної експертизи інвестиційних проектів за поточним 

законодавством також має ряд серйозних вад. Прийняті на виконання ст.15 

Закону України «Про інвестиційну діяльність» Порядок проведення 

державної експертизи інвестиційних проектів [172] та Методика державної 

експертизи інвестиційних проектів [158] передбачають використання для 

оцінки ефективності інвестиційних проектів показників, які є : 

- або кількісно не вимірюваними (наприклад, соціальні ефекти на 

зразок «покращення умов роботи працівників», «поліпшення стану здоров‟я 

населення»),  

- або не створюють можливості зробити однозначний обґрунтований 

висновок стосовно переваг одного проекту над іншим (чиста приведена 

вартість, внутрішня норма доходності і індекс прибутковості).  

Пунктом 2.4.1. Методики [158] передбачено, що оцінка економічної 

ефективності інвестиційного проекту здійснюється Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Порядку та критеріїв 

оцінки економічної ефективності проектних (інвестиційних) пропозицій та 

інвестиційних проектів [173], який втратив чинність у 2017 році на підставі 

Постанови КМУ № 997 від 13.12.2017 р.  
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Відповідно чинного Порядку проведення державної експертизи 

інвестиційних проектів [172, п.8], чиста приведена вартість, внутрішня норма 

доходності і індекс прибутковості (а також дисконтований період окупності) 

вказані як основні критерії економічної ефективності, а також підстави для 

надання комісією позитивного або негативного висновку за проектом. 

Застосування вказаних показників для оцінки економічної ефективності 

інвестиційних проектів, для реалізації яких може надаватися державна 

допомога, є недоцільним з наступних причин: 

1) чиста приведена вартість є абсолютним показником, а отже не 

забезпечує порівнюванності проектів різного масштабу; те ж саме стосується 

дисконтованого періоду окупності; 

2) у Методиці не деталізовано питання вибору ставки дисконтування, 

що відкриває значні можливості до маніпулювання отриманим для оцінки 

ефективності інвестиційного проекту результатом за всіма показниками 

чинної методики;  

3) використання внутрішньої норми дохідності як показника 

економічної ефективності також потребує детальних пояснень у методиці, 

зокрема у частині підходу до її розрахунку і вибору бази для порівняння;  

4) метод індексу прибутковості дублює метод чистої теперішньої 

вартості: у випадку, коли чиста теперішня вартість більше 1, індекс 

прибутковості також буде більше 1. 

Натомість, для оцінки економічної ефективності інвестиційних 

проектів, для реалізації яких може надаватися державна допомога, доцільно 

використовувати загальноприйняті і універсальні показники. Такими 

показниками є рентабельність інвестованого капіталу (ROIC), 

середньозважені витрати на капітал (WACC) і економічна маржа (EM).  

Показник рентабельності інвестованого капіталу дозволяє оцінити 

потенційну дохідність інвестиційного проекту (тобто виконує ту ж функцію, 

що і чиста приведена вартість у чинній методиці), і додатково дозволяє 

забезпечити порівнюванність різних за обсягами проектів (що забезпечується 

в поточній методиці за допомогою індексу прибутковості). Даний показник 
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має використовуватись шляхом його порівняння із середньозваженими 

витратами на капітал (WACC), що дозволить оцінити можливість проекту 

створювати вартість
36

 (тобто виконує функцію норми дохідності у поточній 

методиці). Додатково, такий підхід дозволяє врахувати вплив структури 

капіталу на ефективність інвестиційних проектів. Таким чином, 

використання ROIC/WACC дозволяє отримати більше інформації для 

обґрунтованого вибору інвестиційних проектів із використанням меншої 

кількості показників. Даний підхід до оцінки базується на даних, які можуть 

бути об‟єктивно перевірені і надані суб‟єктами господарювання без 

додаткових зусиль [174, ст. 68, 2(c)], що відповідає підходу ЕС у питаннях 

вибору проектів для державної допомоги.  

Крім цього, розрахунок цих двох показників (ROIC і WACC) може 

бути використаний для розрахунку показник ЕМ (адже для розрахунку ROIC 

необхідно спочатку визначити обсяги інвестованого капіталу IC, а OCF 

можна напряму взяти з Ф2 звітності відповідного підприємства), який 

додатково створює можливість для оцінки і прогнозування розвитку 

відповідного підприємства. 

Методика, за якою розраховуються обрані показники, а особливо 

WACC, має бути детально розписана у додатках до відповідного документу 

через наявність великої кількості варіантів розрахунку. 

Витрати бюджету на надання податкових пільг на постійній основі не 

оцінюються. Відповідно до дослідження [56], співвідношення використання 

механізмів державного фінансування в Україні за період з 2011 по 2013 рр. 

можна охарактеризувати наступним чином: основними видами державної 

допомоги були бюджетні трансферти та субсидії (28,42%), податкові пільги 

(36,35%) та державні гарантії (26,64%). На решту інструментів (а саме 

списання внесків на соціальне страхування і податкових зобов‟язань, 

реструктуризацію підприємств, бюджетні витрати на інвестиційні проекти за 

рахунок позик іноземних агентів) приходиться менше, ніж по 2%. Оцінка 

здійснювалась авторами на базі матеріалів, наданих державними 
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 тобто досягти стану, при якому для проекту справджується нерівність ROIC>WACC 
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податковими органами
37

, відповідно до частки витрат бюджету та 

недоотриманих ним доходів, спрямованих на забезпечення державного 

стимулювання. Слід відмітити, що дані стосовно податкових витрат і 

недоотриманих доходів у відкритих джерелах наявні лише у статтях окремих 

дослідників [ 175 ]. Так як частка, яка приходилась на витрати бюджету 

внаслідок податкових пільг, є порівнюваною з витратами на поточні і 

капітальні трансферти і державні гарантії, а отже витрати від їх застосування 

слід врахувати при оцінці можливих обсягів державної допомоги. З огляду на 

наявні дані, у 2011-2013 рр. сума податкових витрат в середньому була на 

рівні 2,8% від ВВП із явною тенденцією до пониження. При екстраполяції 

цієї тенденції за допомогою лінійного тренду на 3 роки (до 2016 р.), 

отримуємо функцію із R
2 

у 0,956, що є в межах прийнятної вірогідності. 

Таким чином середня структура фінансування державної допомоги за 2012-

2016 рр. може бути проілюстрована наступним чином: 

 

Рис. 3.2. Середня структура державної допомоги промисловості за 

механізмами фінансування за 2012-2016 рр., % до ВВП. 

Джерело: складено автором на основі джерел [56; 169] 
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 форма 12-ПВ 
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Таким чином, середній розмір державної допомоги у 2012-2016 рр. 

становив 5% від ВВП на рік. Розподіл допомоги за галузями показує, що і в 

середньому за цей період найбільше (приблизно 26,2% [169; 56, с.33]) 

державної допомоги отримували підприємства паливно-енергетичного 

комплексу; будівництва та утримання доріг (27,96%), сільського 

господарства і лісництва (15,96%). Підприємства виробничих галузей, 

включаючи машинобудування, отримували лише близько 0,59% державної 

допомоги. Заходи державної допомоги, спрямовані на стимулювання 

інвестицій, досліджень та інновацій, використовуються рідко, і часто 

недоотримують фінансування через хронічний дефіцит бюджету [56, с. 16]. 

Отже, якщо продовжувати існуючи тенденції в фінансуванні державної 

допомоги, на неї припадатиме близько 5% від ВВП (119,16 млрд грн), від 

яких на підтримку машинобудування приходитиметься менше 1% (14,06 

млрд грн). Така оцінка є досить оптимістичною, адже заснована на середніх 

даних і не враховує спадні тенденції, які розпочались з 2014 р. 

Невизначеність критеріїв надання податкових і митних пільг 

відображається у динаміці обсягів доходів бюджету, недоотриманих 

внаслідок надання пільг [56, c. 51]. Не дивлячись на значну девальвацію 

гривні, пік втрачених доходів приходиться на 2011 р, а максимальний спад – 

на 2014. Тобто підприємства не користуються пільгами у кризових умовах, а 

отже і не виконується стимулююча функція пільг. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Фінансові механізми, що забезпечували політику імпортозаміщення 

та експортної орієнтації у Японії, Південній Кореї, Бразилії у 60х-80х рр. ХХ 

здебільшого відносяться до механізмів державного фінансування. Серед них 

основними є податкові та митні пільги, а також надання пільгових кредитів 

банками, які перебувають у державній власності (банки розвитку, експортно-

імпортні банки), або під державним контролем. Успішні приклади розвитку 
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характеризуються високоефективною системою контролю за використанням 

коштів через чітко встановлені цільові мікропоказники (здебільшого 

показники на зразок частки експортної продукції у обсягах реалізації або 

ступінь локалізації продукції). Державна допомога значно скорочується після 

досягнення машинобудівними підприємствами конкурентоспроможного 

рівня на внутрішньому або зовнішньому ринках.  

2. Українські програми розвитку окремих галузей машинобудування 

розроблялись із урахуванням зарубіжного досвіду, але рівень фінансового 

забезпечення та контролю за виконанням програм був значно нижчим. Як 

результат, програми прийняті до 2008 р. виконані не повною мірою, а 

виконання програм, прийнятих після 2008 р. неможливо прослідкувати через 

відсутність вимірюваних критеріїв (наприклад, цільових обсягів виробництва, 

реалізації, експорту, тощо). Також у програмах розвитку окремих галузей 

машинобудування, прийнятих після 2008 р, не передбачено детального плану 

заходів із закріпленим за ними фінансуванням та строками, тобто вони є 

радше «декларацією добрих намірів». Таким чином, державний канал 

фінансування використовувався не коректно, і не сприяв розвитку 

машинобудування в Україні. Подібний підхід до державних програм піднімає 

питання перегляду критеріїв та принципів надання державної допомоги в 

Україні. 

3. Вибір фінансових механізмів відбувається відповідно до 

затверджених заходів розвитку машинобудування, які, в свою чергу, 

визначаються рамках загальнодержавної стратегії розвитку економіки. На 

сьогодні не існує ні такої стратегії, ні її базису у вигляді національних 

пріоритетів та заходів розвитку на рівнях галузі, промисловості та економіки 

загалом. Таким чином неможливо обґрунтувати конкретний комплект 

фінансових механізмів для розвитку машинобудування. Натомість в роботі 

розглянуто 3 найбільш вірогідних з точки зору автора сценарії розвитку 

машинобудування, відповідні до них заходи розвитку та механізми їх 

фінансування. 
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4. Трьома найбільш вірогідними сценаріями розвитку 

машинобудування в Україні є імпортозаміщення, експортна орієнтація та 

ринкова орієнтація, причому реалізація перших двох сценаріїв є небажаною 

через порушення умов конкуренції, які лежать в їх основі. Спільними рисами 

сценаріїв є етапи їх реалізації (підготовчий, початковий, основний, 

завершальний), мета і загальна структура кожного етапу (встановлення 

цільових показників, інкорпорація їх у відповідну програму розвитку, 

реалізація програми і згортання державної допомоги відповідно), базові 

фінансові механізми та їх ієрархія (в першу чергу самофінансування, потім – 

банківське кредитування, решта – державна допомога). Різниця у сценаріях в 

першу чергу стосується цільових мікро- і макропоказників, і доступних 

механізмів державної допомоги. 

5. Імпортозаміщення ставить за мету насичення внутрішнього ринку 

продукцією вітчизняного машинобудування із високим рівнем локалізації. В 

українських реаліях «імпортозаміщення» буде спробою копіювання досвіду 

Азійських тигрів, тобто монополізації галузі у поєднанні із протекціонізмом, 

а також модернізації цільових підприємств під егідою і за рахунок держави. 

Таким чином, основними фінансовими механізмами для цього сценарію є 

державний кредит через банк розвитку, податкові і митні пільги а також 

тарифні і нетарифні обмеження імпорту продуктів-аналогів. 

6. Експортна орієнтація полягає у максимізації експортного потенціалу 

галузі із використанням державної допомоги для досягнення конкурентних 

позицій на зарубіжних ринках. Без відповідного технологічного базису, 

українська модель експортної орієнтації може базуватись лише на економії 

від масштабу і заниженій ціні. Таким чином, основними фінансовими 

механізмами для цього сценарію є участь держави у капіталі і державний 

кредит через банк розвитку, державні гарантії та кредитування покупців 

українського експорту. 

7. Сценарій ринкової орієнтації є унікальним у своєму підході до 

державної допомоги, яка надається тут виключно на ринкових засадах. 

Замість банку розвитку, який забезпечує функціонування державного 
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кредиту в рамках сценаріїв імпортозаміщення та експортної орієнтації, для 

сценарію ринкової орієнтації функціонально необхідним є агенство із 

стимулювання інвестицій, яке могло би забезпечити рекламне та 

інформаційне супроводження для потенційно дохідних українських 

підприємств, а також ряд гарантій та консультацій для потенційних 

інвесторів. Даний сценарій передбачає мінімізацію прямої державної 

допомоги і орієнтацію на ринкові механізми фінансування – 

самофінансування, банківський кредит, проектне фінансування, державно-

приватне партнерство. 

8. Встановленню цільових мікро- і макропоказників розвитку для 

програм має передувати відповідне дослідження проблем та можливостей 

цільових підприємств, вибір яких, в свою чергу, диктується логікою 

встановлених національних пріоритетів та сценаріїв розвитку промисловості. 

Дане дослідження дає підстави встановити лише коридор значень 

економічної маржі як цільового параметру (від 0 до 9,8), причому лише для 

великих підприємств машинобудування. Для максимізації параметру 

економічної маржі найбільш дієвим є механізм кредитування.  

9. Висунуто ряд пропозицій стосовно покращення процедури відбору 

потенційних отримувачів державної допомоги, зокрема уніфікації 

категоріального апарату БКУ і ЗУ «Про інвестиційну діяльність», 

затвердження єдиного рамкового підходу до вибору потенціних отримувачів 

державної допомоги на основі «Порядку відбору інвестиційних проектів, для 

реалізації яких надається державна підтримка» (Постанова КМУ від 

13.10.2013 р. № 835) та удосконалення методики державної експертизи 

інвестиційних проектів за рахунок використання більш загальноприйнятих і 

універсальних показників, зокрема ROIC, WACC, EM. 

10. Обсяги державної допомоги, доступні для фінансування заходів 

стимулювання промисловості, можуть бути оцінені на базі історичних даних 

(2012-2016 рр.) в середньому в межах 5% від ВВП на рік, причому структура 

такої допомоги за формами в середньому за той же період була наступною: 

20% - субсидії і поточні трансферти, 10% - капітальні трансферти, 36% - 
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державні гарантії, 4% - державні кредити, 30% - податкові пільги. Причому 

на машинобудування припадало не більше 0,6% ВВП. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації поглиблено методичні підходи до вибору фінансових 

механізмів розвитку машинобудування в Україні, що дало змогу 

сформулювати ряд висновків теоретико-методологічного та науково-

прикладного характеру. 

1. Запропоновано визначення фінансового механізму, яке дає 

можливість узгодити розуміння фінансового механізму на макро- і 

мікрорівнях. Фінансовий механізм визначено як принципову схему 

практичного використання фінансових ресурсів у економіці держави (на 

макрорівні) або у діяльності окремого підприємства (на мікрорівні), що 

включає сукупність правових норм та неформальних правил, які регулюють 

відносини стосовно залучення і використання фінансових ресурсів.  

2. Фінансові механізми класифіковано за типом каналу фінансування 

(маршруту руху фінансових ресурсів від донорів до реципієнта) на механізми 

прямого (безпосереднє залучення фінансових ресурсів від інших підприємств 

або приватних осіб), непрямого (залучення фінансових ресурсів від 

професійних фінансових посередників або на фінансовому ринку) та 

державного (залучення фінансових ресурсів від держави) фінансування. 

Залежно від кількості задіяних каналів фінансування фінансові механізми 

розподілено на чисті (1 канал), змішані (2 канали) та комплексні (3 канали). 

Така класифікація дає змогу структурувати різноманітні механізми залучення 

фінансових ресурсів і оцінювати, від яких саме джерел фінансування на 

певний момент часу більшою мірою залежить розвиток підприємств. 

3. Виокремлено організаційно-технічні особливості виробництва, які 

впливають на фінанси підприємств машинобудування:  

– висока наукоємність продукції, триваліший цикл розробки та 

впровадження у виробництво, що призводить до іммобілізації фінансових 

ресурсів у необоротні та оборотні активи, зумовлює додаткову потребу у 

капітальних інвестиціях, а також середньо- і довгостроковому фінансуванні, 

зокрема банківському кредитуванні; 
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– спільний виробничий цикл для більш ніж одного підприємства 

(синтетичне виробництво), що відображається у порівняно вищих обсягах 

комерційного кредиту і зумовлює порівняно вищу залежність від 

контрагентів по кооперації; 

– швидке моральне зношування основних засобів і моральне старіння 

асортименту продукції, що зумовлює потребу у швидших темпах їх 

модернізації та оновлення, а отже, і відповідних джерелах фінансування; 

– необхідність підтримувати додаткові активи та/або запаси на складах 

для забезпечення послуг із ремонту і обслуговування реалізованої продукції, 

що характерна для кінцевих виробників кінцевої продукції довготривалого 

використання. 

4. Специфікою виробництва продукції визначається ряд особливостей 

фінансів машинобудування в Україні, які найбільш виразно 

прослідковуються (середні значення за 2012–2016 рр.): 

– порівняно вища частка оборотних активів у валюті балансу (67,2% 

проти 50,4% у середньому по промисловості) за рахунок більшої частки 

запасів  

(39 проти 24,9%); 

– вища порівняно із середньою по промисловості частка банківських 

кредитів у зобов‟язаннях (13,4% у машинобудуванні і 6,5% у промисловості); 

– порівняно менша частка власного капіталу у валюті балансу (23,6 

проти 28,6% по промисловості).  

5. Розвиток машинобудування на галузевому рівні оцінюється на 

основі агрегованої статистики через систему показників, що характеризують 

майновий стан, структуру фінансування та дохідність машинобудівних 

підприємств. Ключовою проблемою розвитку машинобудування на рівні 

галузі є декапіталізація. Упродовж 2013–2016 рр. cформувалась тенденція 

скорочення частки власних коштів у агрегованій структурі капіталу 

підприємств машинобудування – з 36,0% до 12,9%, або майже втричі. 

Водночас частка короткострокових банківських кредитів у агрегованій 
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валюті балансу машинобудівних підприємств зросла в 2,5 рази, причому їх 

номінальний обсяг за період зріс у 3,8 раза. Залежність від комерційного 

кредиту за цей час майже не змінилась, водночас його частка у фінансуванні 

залишається найвищою (на рівні 30–33%). Отже, ключовим каналом 

фінансування українських машинобудівних підприємств є прямий, а 

основним механізмом – комерційний кредит.  

6. Застосування показника економічної маржі для визначення 

фінансових факторів розвитку підприємств дає можливість забезпечити 

порівнюваність отриманих результатів і пов‟язати їх із структурою капіталу 

підприємства. Зі зростанням частки банківських кредитів у структурі боргу 

економічної маржа знижується, що спричинено вищою вартістю банківських 

кредитів порівняно з іншими джерелами боргового фінансування. Значна 

частка кредиторської заборгованості у джерелах фінансування знижує 

середньозважені витрати на капітал і, відповідно, послаблює впливу структур 

фінансування на розвиток підприємства. 

7. Встановлено особливості тенденцій розвитку фінансів великих 

підприємств машинобудування упродовж 2012–2016 рр. на базі 

репрезентативної вибірки, до якої включено 20 великих підприємств 

українського машинобудування, на які припадає близько 30% активів та 

обсягів продажу галузі в цілому. Для великих підприємств характерною є 

тенденція до зростання частки дебіторської заборгованості у валюті балансу 

до середньогалузевого рівня (від 18,5% на кінець 2012 р. до 27% на кінець 

2016 р.), що пояснюється погіршенням платоспроможності або платіжної 

дисципліни покупців продукції. Таким чином, основним каналом 

фінансування для великих підприємств машинобудування на сьогодні є 

прямий (55,6% на кінець 2016 р.), а основною формою фінансування –

поточний нефінансовий борг (49,6% на кінець 2016 р.). 

8. З-поміж групи великих підприємств, включених до вибірки, лише 2 

можна охарактеризувати за показником економічної маржі як такі, що 

розвиваються: ПАТ «ФЕД» і ПАТ «Мотор Січ». Загальними рисами 
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означених підприємств є порівняно вища прибутковість, кращі за середню по 

галузі кредитоспроможність і фінансова стійкість. Структура капіталу цих 

підприємств не є подібною: ПАТ «ФЕД» здебільшого використовує борговий 

капітал (65% у середньому за 2008–2016 рр.), а ПАТ «Мотор Січ» – 

переважно власний (64% у середньому за 2008–2016 рр.). Частка банківських 

кредитів у джерелах фінансування цих підприємств у середньому за 2008–

2016 рр. становить 8 і 10% відповідно, кредиторської заборгованості – 33 і 

3% відповідно. Отже, не існує чітко вираженого взаємозв‟язку між 

структурою капіталу і розвитком зазначених підприємств. 

9. Вплив вибору механізмів фінансування на розвиток підприємства 

визначається середньозваженими витратами на капітал. За інших рівних умов 

зниження середньозважених витрат на капітал дає можливість збільшити 

економічну маржу і, відповідно, сприяє розвитку підприємства. Однак 

дослідження, проведене за репрезентативною вибіркою, показує, що вплив 

середньозважених витрат на капітал на розвиток підприємства може 

нівелюватися впливом інших чинників: динамікою інвестованого капіталу та 

операційного грошового потоку, обумовленого наявним платоспроможним 

попитом на продукцію. 

10. Програми розвитку окремих галузей машинобудування в Україні 

розроблялись із урахуванням зарубіжного досвіду, але рівень фінансового 

забезпечення та контролю за їх виконанням був значно нижчим. Як 

результат, програми, прийняті до 2008 р., виконані частково, а результати 

виконання програм, прийнятих після 2008 р., неможливо оцінити через 

відсутність вимірюваних критеріїв (наприклад, цільових обсягів 

виробництва, реалізації, експорту тощо). Також у програмах розвитку 

окремих галузей машинобудування, прийнятих після 2008 р., не було 

передбачено детального плану заходів із закріпленим за ними фінансуванням 

та строками. 

11. За відсутності офіційної стратегії розвитку промисловості 

неможливо чітко спланувати заходи, відповідно до яких мають обиратися 



192 

фінансові механізми. Розглянуто три можливі сценарії розвитку 

машинобудування: імпортозаміщення, експортної орієнтації та ринкової 

орієнтації. Кожен з них передбачає свою програму заходів, проміжних і 

кінцевих цілей, а також фінансових механізмів їх реалізації. Сценарій 

імпортозаміщення базується на модернізації цільових підприємств із 

використанням кредитів державних або уповноважених державою банків і 

фіскальних (податкових і митних) пільг. Сценарій експортної орієнтації 

передбачає стимулювання експорту існуючих виробників за допомогою 

заходів стимулювання експорту (державні гарантії, кредитування покупців) 

та допускає деяку державну допомогу цільовим підприємствам (наприклад, 

компенсацію відсоткових ставок). Сценарій ринкової орієнтації передбачає 

мінімум державної допомоги і обмежується наданням допомоги з 

реструктуризації підприємствам, визнаним важливими для держави, 

стимулюванням інвестицій відповідною державною агенцією та  окремими 

проектами державно-приватного партнерства.  

12. Встановленню цільових мікро- і макропоказників розвитку для 

програм має передувати відповідне дослідження проблем та можливостей 

цільових підприємств, вибір яких, у свою чергу, диктується логікою 

можливих сценаріїв розвитку машинобудування (експортної орієнтації. 

імпортозаміщення, ринкової орієнтації). На початковому етапі доцільно 

здійснити фінансову реструктуризацію потенційно перспективних 

підприємств машинобудування, які перебувають у скрутному фінансовому 

стані. На основному етапі реалізації програми здійснюється фінансування у 

формі надання горизонтальної державної допомоги машинобудівним 

підприємствам. Доступ підприємств до фінансування визначається за 

критерієм відповідності кваліфікаційним вимогам (зростання фонду 

заробітної плати та/або створення нових робочих місць, витрати на НДДКР). 

Додаткові параметри та цільові показники встановлюються відповідно до 

сценаріїв розвитку: частка локалізації виробництва відповідно до сценарію 

імпортозаміщення, частка експорту та його абсолютні обсяги приросту 
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відповідно до сценарію імпортозаміщення, зростання загальних обсягів 

реалізації – за ринковим сценарієм. Спільним ключовим показником на етапі 

планування і подальшого контролю за реалізацією інноваційних проектів 

машинобудівних підприємств доцільно встановити очікуване значення 

економічної маржі, найкращим інструментом максимізації якої є банківський 

кредит на пільгових умовах (наприклад, із частковою компенсацією 

відсоткових ставок). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 



 

 

Додаток A 

 

Структура активів машинобудівних підприємств України, 2012-

2016 рр., % 

Показник 

2012 2013 2014 2015 2016 

М/б
38

 Пром М/б Пром М/б Пром М/б Пром М/б Пром 

Структура активів 

Необоротні активи 39,39 66,19 36,79 55,17 36,02 53,11 32,03 48,98 30,65 45,61 

Оборотні активи 71,45 55,19 63,18 44,80 63,90 46,86 67,94 50,99 69,33 54,36 

Необоротні активи та 

групи вибуття 
0,02 0,03 0,04 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 

 Структура необоротних активів 

Частка основних засобів 71,80 79,48 77,92 79,83 74,73 78,78 75,23 79,43 76,20 78,47 

Рівень зношування 

основних засобів 
67,2 55,3 64,1 56,8 65,2 93,7 55,5 76,9 55,8 67,7 

Інвестиційна нерухомість 2,31 0,25 1,17 0,38 1,75 0,25 1,91 0,29 1,56 0,25 

Довгострокові біологічні 

активи 
0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 

Незаввершені капітальні 

інвестиції 
6,42 11,84 4,83 11,58 4,48 10,71 4,92 10,58 4,40 11,50 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 
13,07 4,16 12,76 4,62 13,78 6,30 12,16 5,84 9,92 5,03 

Інші необоротні активи 3,18 4,26 3,32 3,56 5,27 3,94 5,79 3,85 7,92 4,73 

 Структура оборотних активів 

Запаси 38,09 25,61 37,54 26,63 37,27 25,20 40,42 24,13 41,72 23,06 

Поточні біологічні активи 0,00 0,27 0,00 0,13 0,00 0,11 0,00 0,12 0,00 0,12 

Дебіторська 

заборгованість  
49,24 62,40 50,36 61,06 49,80 63,16 42,79 63,87 41,20 65,31 

Поточні фінансові 

інвестиції 
3,59 1,75 2,71 1,55 2,10 1,44 3,39 1,90 2,22 1,06 

Грошові кошти 6,54 6,06 6,66 6,24 8,20 6,31 10,85 5,75 11,80 5,32 

Витрати майбутніх 

періодів 
0,50 1,51 0,57 1,64 0,63 1,66 0,63 2,05 0,93 2,65 

Інші оборотні активи 2,05 2,39 2,15 2,75 2,00 2,12 1,92 2,19 2,14 2,48 

 Структура дебіторської заборгованості 

Дебіторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги  

39,06 55,15 38,50 54,63 37,14 57,06 41,40 56,27 45,21 55,43 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками з 

бюджетом 

11,84 9,55 12,48 9,86 10,90 8,75 8,86 7,36 6,78 5,46 

Інша дебіторська 

заборгованість 
49,11 35,29 49,02 35,51 51,95 34,20 49,74 36,37 48,01 39,12 

Джерело: складено автором на базі джерел [92] 

                                                           
38

 м/б - машинобудування, пром - промисловість 



 

Додаток В 

 

Розрахунок коефіцієнту β 

 

Коефіцієнт β, який характеризує ризик підприємства порівняно з 

іншими підприємствами на ринку, розраховується як відношення 

стандартного відхилення доходності акцій цього підприємства  до 

стандартного відхилення доходності ринкового індексу, скорегованих на 

коефіцієнт кореляції доходності активу та фондового індексу. Як показник 

дохідності підприємства можна розглядати вартість його акцій на фондовому 

ринку, хоча для України такий показник часто приймає недопустимі 

значення. 

      

β – рівень систематичного ризику підприємства, 

ϭi – стандартне відхилення дохідності цінного паперу 

ϭm – стандартне відхилення фондового індексу 

corr (i, m) – показник кореляції доходності активу та фондового індексу 

Стандартне відхилення для вибірок, де менше, ніж 50 спостережень, 

розраховується за формулою: 

, де     

ϭi – стандартне відхилення дохідності цінного паперу, 

xi – і-те значення дохідності акцій підприємства, 

 – середнє значення дохідності акцій підприємства, 

n – кількість спостережень, 

Кореляція, у свою чергу розраховується, як  

, де       

corri,m – коефіцієнт кореляції i, m, 



 

covi,m – коваріація i, m, 

 – середня дохідність акцій підприємства, 

 – середнє значення фондового індексу. 

Коваріація розраховується, як  

, де      

covi,m – коваріація i, m, 

 – дохідність акцій підприємства на момент j, 

 – середня дохідність акцій підприємства, 

 – значення фондового індексу в момент j, 

 – середнє значення фондового індексу. 

Стан українського фондового ринку не дозволяє повною мірою 

покладатись на розрахунок β через середньоквадратичне відхилення, 

особливо це стосується підприємств, цінні папери яких не котируються на 

ринку. В таких випадках доцільно використовувати альтернативні методи 

розрахунку β, зокрема аналоговий [45, с.88]. 

Згідно з цим підходом β визначається через порівняння з коефіцієнтом 

β по підприємствам-аналогам, які представлені на фондовому ринку. При 

наявності підприємства-аналога, що має високу ступінь подібності за 

структурою капіталу, розмірами, профілем діяльності і так далі, доцільно 

використовувати порівняння з одним підприємством-аналогом. Інакше 

логічно використати або порівняння із середнім показником β по контрольній 

групі, або загальногалузевим показником β – в залежності від доступної 

інформації. Так, для американських підприємств галузева β розраховується 

на щорічній основі, наприклад, А. Дамодараном [88], але для українських 

підприємств регулярних розрахунків галузевого коефіцієнта β не 

здійснюється. Тому доцільно використати розрахунок β по контрольній групі. 



 

За наявності інформації про структуру капіталу підприємств 

контрольної групи (така інформація є загальнодоступною), показник β буде 

очищено від боргового навантаження за наступним алгоритмом: 

      

βu – очищене від боргового навантаження значення β; 

βі– значення β для і-го представника контрольної групи; 

T – ставка податку; 

D – сума боргу в загальних активах і-го представника контрольної 

групи; 

E – сума капіталу в загальних активах і-го представника контрольної 

групи; 

Результуюче значення βu називається unlevered β, тобто без урахування 

ефекту від фінансового важеля. Показник βu по контрольній групі 

розраховується як середнє арифметичне показників βu по підприємствам, що 

увійшли до контрольної групи. На базі середнього βu розраховуються 

індивідуальні β підприємств, шляхом корекції середнього βu на їх 

індивідуальний фінансовий важіль:  

     

βl – коефіцієнт β, поправлений на індивідуальний фінансовий важіль; 

 - середній показник β по контрольній групі; 

 



 

Додаток C 

 

Частка підприємств вибірки у загальній по галузі вартості активів і виручці від реалізації, % 
   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Тип 

Назва 

ЕДРПОУ 

%
 А

к
ти

в
ів

 

%
 В

и
р

у
ч

к
и

 

%
 А

к
ти

в
ів

 

%
 В

и
р

у
ч

к
и

 

%
 А

к
ти

в
ів

 

%
 В

и
р

у
ч

к
и

 

%
 А

к
ти

в
ів

 

%
 В

и
р

у
ч

к
и

 

%
 А

к
ти

в
ів

 

%
 В

и
р

у
ч

к
и

 

%
 А

к
ти

в
ів

 

%
 В

и
р

у
ч

к
и

 

%
 А

к
ти

в
ів

 

%
 В

и
р

у
ч

к
и

 

%
 А

к
ти

в
ів

 

%
 В

и
р

у
ч

к
и

 

ПАТ Полтавський 

турбомеханiчний завод 

00110792 
0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,15 0,27 0,14 0,34 0,14 0,23 

ПАТ Сумське машинобудівне 

науково-виробниче 

об‟єднання ім. М.В. Фрунзе 

05747991 

2,5 3,9 3,0 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,4 2,1 2,29 0,77 2,13 0,95 2,33 1,29 

ПАТ Мотор Січ 14307794 2,8 4,5 3,9 4,4 4,8 4,4 6,6 5,6 7,3 7,9 7,06 5,16 8,26 9,43 9,63 10,53 

ПАТ Насосенергомаш 05785448 0,2 0,4 0,7 0,3 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 0,68 0,79 0,64 0,97 0,63 0,91 

ПАТ Турбоатом 05762269 1,0 0,8 1,1 0,9 1,4 1,0 1,8 1,0 2,0 1,6 1,99 1,24 1,85 1,53 1,87 1,40 

ПАТ АЗОВМАШ 30832888 0,3 0,3 0,3 1,6 0,3 0,4 0,2 0,0 0,2 0,1 0,18 0,01 0,17 0,02 0,16 0,07 

ПАТ Полтавхіммаш 00217449 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,7 0,2 0,9 0,2 0,5 0,22 0,41 0,18 0,51 0,15 0,00 

ПАТ Запорізький АвтоЗавод 25480917 0,0 0,0 2,8 2,9 2,4 3,2 5,6 2,9 2,2 1,6 2,12 1,24 1,97 1,53 0,85 1,02 

ПАТ Богдан Моторс 05808592 3,3 1,8 3,1 1,7 0,0 0,0 2,5 2,3 2,3 1,0 2,25 0,75 2,09 0,93 1,84 0,34 

ПАТ Днiпровагонмаш 05669819 0,4 0,4 0,6 2,3 0,0 0,0 1,0 2,7 0,9 1,2 0,89 0,94 0,83 1,17 0,76 0,29 

ПАТ Крюківський 

вагонобудівний завод 

05763814 
1,1 1,7 1,3 4,0 1,7 4,8 2,2 5,0 2,4 3,5 2,33 2,68 2,17 3,31 1,56 2,15 

ПАТ ПАТ Дизельний Завод 00190957 0,1 0,0 0,1 0,4 0,2 0,9 0,1 0,8 0,1 0,2 0,11 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

ДП Антонов 14307529 4,0 2,7 3,9 2,0 3,7 2,4 3,8 2,3 3,5 3,0 3,42 2,32 3,18 2,87 2,83 2,55 

ПАТ НОРД 13533086 0,3 1,1 0,3 0,9 0,3 0,8 0,3 0,6 0,3 0,8 0,28 0,69 0,26 0,86 0,32 0,49 

ПАТ ФЕД 14315552 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,20 0,36 0,18 0,45 0,19 0,48 

ПАТ КРАЗ 05808735 3,8 0,4 3,8 0,5 3,0 0,0 2,7 0,5 2,6 0,7 2,52 1,24 2,34 1,54 2,50 1,47 

ПАТ Дружківський 

машинобудівний завод 

00165669 
0,6 0,9 0,9 1,2 1,5 0,9 1,8 0,6 1,7 0,3 1,68 0,23 1,57 0,29 1,19 0,03 

ПАТ Днiпроважмаш 00168076 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 0,4 0,7 0,35 0,56 0,32 0,69 0,27 0,70 

ПАТ Запоріжтрансформатор 00213428 2,7 4,6 2,3 2,0 2,2 0,0 2,3 2,9 2,0 2,5 1,91 0,97 1,77 1,20 1,69 0,83 

ПАТ Квазар 14314038 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,10 0,06 0,04 0,07 0,02 0,03 

Всього: 23,83 25,08 28,92 28,33 24,94 23,53 34,74 32,32 31,62 29,22 30,73 21,40 30,10 28,67 28,91 24,83 

Джерело: складено автором на основі джерел [92,96] 



 

У вибірці представлені: автомобілебудівна галузь – ПАТ Богдан, ПАТ 

КРАЗ і ПАТ ЗАЗ; електротехнічна галузь – ПАТ Запоріжтрансформатор і 

ПАТ Квазар; виробництво побутової техніки – ПАТ Норд; авіабудування – 

ДП Антонов, ПАТ ФЕД; залізничне машинобудування – ПАТ Полтавхіммаш, 

ПАТ Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ Дніпровагонмаш, ПАТ 

Дизельний завод; енергетичне машинобудування – ПАТ НВО ім. Фрунзе, 

ПАТ Мотор Січ, ПАТ Насосенергомаш, ПАТ Турбоатом; гірничо-шахтне 

машинобудування – ПАТ Полтавский турбомеханічний завод, ПАТ 

Азовмаш, ПАТ Дніпроважмаш, ПАТ Дружківський машинобудівний завод. 

Слід зазначити, що розподіл за галузями є досить умовним через 

багатопрофільність підприємств. Більшість підприємств (крім ПАТ Азовмаш, 

ПАТ Квазар, ПАТ «ПАТ Дизельний завод», ПАТ Богдан та ПАТ ЗАЗ – вони 

входили до списку у 2013 році) вибірки входять до реєстру великих 

платників податків на 2015 рік. Ряд інших великих підприємств (наприклад, 

ПАТ Хартрон чи ДП Південмаш) не були включені до вибірки через 

недостатність наявних у відкритих джерелах даних. Підприємства 

суднобудування та деякі великі підприємства важкого машинобудування не 

були включені до вибірки через їх близькість до тимчасово окупованих 

територій. 

 



 

Додаток D 

 

Аналіз кредитоспроможності підприємств вибірки за методикою НБУ
39

 

Підприємство 

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Z Клас Z Клас Z Клас Z Клас Z Клас Z Клас Z Клас Z Клас 

ПАТ КРАЗ 0,04 5 -0,15 5 нд нд -0,41 6 нд нд -0,58 8 -0,90 7 -0,63 7 

НВО ім. Фрунзе 0,14 5 -0,45 6 нд нд -0,26 6 -0,33 6 -0,26 6 -2,73 8 -3,64 8 

ПАТ АЗОВМАШ 0,74 3 0,65 3 0,69 3 0,61 3 1,02 2 1,29 2 1,49 1 0,50 1 

ПАТ Мотор Січ 0,93 2 0,74 3 1,05 2 1,03 2 1,04 2 1,11 2 1,00 1 1,18 1 

ПАТ ФЕД 0,20 4 -0,08 5 0,36 4 0,15 5 0,26 4 0,31 4 0,04 5 0,30 3 

ПАТ Норд 0,55 3 0,41 4 0,39 4 0,55 3 0,16 5 -0,07 5 -0,81 7 -1,09 7 

ПАТ Крюківський вагонобудівний 1,16 2 1,36 1 0,85 1 0,92 2 1,10 2 1,13 2 1,10 1 -0,26 1 

ПАТ Запоріжтрансформатор 0,13 5 0,34 4 0,78 4 -0,18 5 0,40 6 0,53 6 -3,46 8 -9,63 8 

ПАТ Квазар 1,08 2 0,45 4 0,51 3 0,51 3 0,44 4 0,33 4 0,02 5 -1,29 7 

ПАТ Насосенергомаш 0,37 4 0,10 5 0,28 4 -0,32 6 0,19 4 0,37 4 0,66 3 1,06 2 

ПАТ Дизельний завод 0,45 4 -0,10 5 -0,55 7 -0,59 7 -0,35 6 -0,29 6 нд нд нд нд 

ПАТ Дніпроважмаш 0,38 4 0,21 4 0,39 4 0,26 4 -0,06 5 0,03 5 -0,04 5 -0,02 5 

ПАТ Днiпровагонмаш 0,88 2 0,48 4 0,10 5 0,74 3 1,32 2 1,81 1 1,12 2 -0,75 1 

ПАТ Дружківський  -0,26 6 -0,31 6 -0,13 5 -0,39 6 -0,20 5 -0,50 6 -16,30 9 -22,45 9 

ПАТ Полтавхіммаш -0,20 5 0,23 4 0,06 5 -0,62 7 1,19 2 1,28 2 19,75 1 -5,01 1 

ПАТ Турбоатом 0,85 2 0,73 3 0,88 2 1,03 2 1,12 2 0,82 2 1,08 2 2,24 1 

ПАТ Богдан -0,06 5 0,09 5 -0,19 5 -0,39 6 -0,34 6 -0,43 6 2,28 1 -2,93 6 

ПАТ Полтавський турбомеханічний завод 0,49 4 -0,28 6 0,11 5 0,21 4 0,25 4 0,07 4 0,27 4 0,84 2 

ДП Антонов нд нд 0,93 2 0,71 3 0,51 3 0,53 3 0,73 3 0,73 3 нд нд 

ПАТ ЗАЗ 0,41 4 0,15 5 нд нд 0,01 5 0,17 4 0,17 4 0,03 5 -5,53 8 

Джерело: складено автором на основі джерел [96,101]
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 Клас боржника: 1-2 – добрий фінансовий стан; 3-5 – задовільний фінансовий стан; ≥6 – незадовільний фінансовий стан 



 

Додаток E 

 

Оборотність дебіторської заборгованості  

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Оборот ДЗ/ВР ДЗ/ОА Оборот ДЗ/ВР ДЗ/ОА Оборот ДЗ/ВР ДЗ/ОА Оборот ДЗ/ВР ДЗ/ОА Оборот ДЗ/ВР ДЗ/ОА Оборот ДЗ/ВР ДЗ/ОА 

ПАТ КРАЗ 771,86 4,10 0,90 нд нд 0,83 1053,1 2,89 0,84 313,88 0,91 0,70 218,48 0,94 0,42 290,34 1,29 0,54 

НВО ім. Фрунзе 194,21 0,71 0,49 183,68 0,46 0,50 250,21 0,69 0,65 557,86 1,86 0,60 694,31 2,21 0,58 581,31 1,99 0,68 

ПАТ АЗОВМАШ 19,92 0,07 0,17 93,88 0,29 0,57 73,85 0,20 0,88 188,28 0,40 0,24 201,97 0,63 0,37 52,73 0,28 0,35 

ПАТ Мотор Січ 33,04 0,08 0,10 53,47 0,10 0,11 28,35 0,08 0,08 25,10 0,14 0,09 43,31 0,09 0,90 36,38 0,08 0,07 

ПАТ ФЕД 55,47 0,14 0,42 38,63 0,14 0,40 36,18 0,10 0,23 11,78 0,03 0,08 11,57 0,04 0,11 26,23 0,02 0,05 

ПАТ Норд 29,56 0,08 0,61 25,44 0,08 0,31 50,13 0,14 0,59 45,21 0,13 0,64 47,68 0,14 0,48 56,12 0,20 0,66 

ПАТ Крюківський 

вагонобудівний 
8,49 0,01 0,03 7,63 0,02 0,05 3,27 0,02 0,04 15,39 0,03 0,04 23,06 0,07 0,09 80,68 0,14 0,10 

ПАТ 

Запоріжтрансформатор 
129,04 0,39 0,49 104,19 0,22 0,41 118,11 0,32 0,59 114,86 0,35 0,33 122,94 0,28 0,31 143,76 0,50 0,39 

ПАТ Квазар 56,92 0,23 11,00 62,88 0,17 0,25 131,88 0,36 0,30 101,77 0,30 0,25 100,21 0,28 0,24 204,24 0,51 0,26 

ПАТ Насосенергомаш 19,69 0,02 0,01 18,00 0,03 0,05 28,89 0,08 0,13 39,43 0,12 0,20 38,89 0,11 0,15 56,20 0,10 0,16 

ПАТ Дизельний завод 43,84 0,20 0,54 11,06 0,06 0,25 16,03 0,04 0,25 нд нд 0.33 нд нд нд нд нд нд 

ПАТ Дніпроважмаш 54,46 0,18 0,28 53,92 0,12 0,18 79,27 0,22 0,38 86,15 0,32 0,46 68,31 0,28 0,52 97,75 0,39 0,59 

ПАТ Днiпровагонмаш 21,23 0,12 0,31 23,91 0,12 0,41 68,19 0,19 0,48 129,23 0,69 0,61 468,50 2,32 0,65 311.21 14,98 0,69 

ПАТ Дружківський  220,12 0,49 0,48 462,04 0,82 0,42 851,13 2,33 0,59 1342,67 5,83 0,61 20341,9 56,13 0,90 564382 159,2 0,89 

ПАТ Полтавхіммаш 8,71 0,05 0,26 40,88 0,00 0,02 47,57 0,13 0,70 82,81 0,26 0,70 6611,40 18,86 0,64 5426,15 15,31 0,69 

ПАТ Турбоатом 114,40 0,14 0,06 68,28 0,18 0,14 69,34 0,19 0,09 67,13 0,16 0,09 53,54 0,15 0,08 40,39 0,06 0,04 

ПАТ Богдан 186,92 0,92 0,64 94,01 0,49 0,63 172,65 0,47 0,63 314,29 1,57 0,65 861,04 4,27 0,82 557,05 2,98 0,80 

ПАТ Полтавський 

турбомеханічний завод 
122,77 0,36 0,46 104,31 0,25 0,38 67,63 0,19 0,28 62,48 0,15 0,31 71,25 0,25 0,37 89,00 0,30 0,43 

ДП Антонов 40,49 0,12 0,08 20,34 0,08 0,07 19,91 0,05 0,05 11,73 0,05 0,04 12,635 0,07 0,07 нд нд нд 

ПАТ ЗАЗ 114,62 0,54 0,60 55,41 0,17 0,30 88,13 0,24 0,44 156,90 0,71 0,57 91,71 0,30 0,40 86,96 0,46 0,38 

Джерело: складено автором на основі джерела [96] 



 

Додаток F 

 

Зношування основних засобів підприємств вибірки, % 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ КРАЗ 0,90 0,91 нд нд 0,93 0,93 0,94 0,94 0,94 

НВО ім. Фрунзе 0,56 0,58 0,62 0,66 0,01 0,07 0,15 0,11 0,18 

ПАТ АЗОВМАШ 0,69 0,77 0,84 0,84 0,64 0,70 0,76 0,94 0,99 

ПАТ Мотор Січ 0,57 0,57 0,57 0,53 0,20 0,24 0,30 0,30 0,34 

ПАТ ФЕД 0,25 0,34 0,37 0,16 0,20 0,30 0,40 0,46 0,46 

ПАТ Норд 0,49 0,51 0,55 0,57 0,60 0,61 0,59 0,53 0,49 

ПАТ Крюківський 

вагонобудівний 
0,39 0,36 0,40 0,42 0,30 0,32 0,34 0,38 0,44 

ПАТ 

Запоріжтрансформатор 
0,49 0,39 0,38 0,38 0,00 0,06 0,12 0,01 0,07 

ПАТ Квазар 0,46 0,48 0,47 0,53 0,55 0,58 0,61 0,60 0,61 

ПАТ Насосенергомаш 0,66 0,62 0,51 0,44 0,15 0,19 0,19 0,23 0,27 

ПАТ Дизельний завод 0,57 0,54 0,55 0,57 0,42 0,48 нд нд нд 

ПАТ Дніпроважмаш 0,65 0,66 0,65 0,69 0,71 0,73 0,72 0,76 0,80 

ПАТ Днiпровагонмаш 0,64 0,66 0,69 0,71 0,48 0,48 0,51 0,56 0,63 

ПАТ Дружківський 0,44 0,48 0,48 0,51 0,50 0,51 0,42 0,51 0,20 

ПАТ Полтавхіммаш 0,61 0,57 0,56 0,60 0,54 0,45 0,13 0,23 0,31 

ПАТ Турбоатом 0,72 0,72 0,72 0,72 0,70 0,67 0,67 0,60 0,62 

ПАТ Богдан 0,20 0,23 0,36 0,44 0,53 0,42 0,29 0,22 0,23 

ПАТ Полтавський 

турбомеханічний завод 
0,65 0,81 0,50 0,52 0,61 0,58 0,57 0,62 0,13 

ДП Антонов нд 0,41 0,50 0,57 0,61 0,62 0,65 0,68 нд 

ПАТ ЗАЗ 0,32 0,37 нд 0,41 0,29 0,28 0,30 0,66 0,67 
Джерело: складено автором на основі джерела [96]



 

Додаток G 

 

Коефіцієнт ризиковості β, розрахований через середньоквадратичне 

відхилення 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ПАТ КРАЗ -11,7 -17,8 -19,6 -22,2 -29,9 -34,9 -19,7 -34,2 -49,3 

НВО ім. Фрунзе 98,7 150,4 166,0 188,0 253,3 295,5 166,4 289,9 417,5 

ПАТ АЗОВМАШ 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 0,8 1,4 2,0 

ПАТ Мотор Січ 0,5 0,8 0,9 1,0 1,3 1,6 0,9 1,5 2,2 

ПАТ ФЕД -1,2 -1,9 -2,0 -2,3 -3,1 -3,6 -2,1 -3,6 -5,1 

ПАТ Норд -38,7 -59,0 -65,2 -73,8 -99,4 -116,0 -65,3 -113,8 -163,9 

ПАТ Крюківський 

вагонобудівний 

4,1 6,2 6,8 7,7 10,4 12,2 6,9 11,9 17,2 

ПАТ 

Запоріжтрансформатор 

-15,1 -23,0 -25,4 -28,7 -38,7 -45,1 -25,4 -44,3 -63,7 

ПАТ Квазар -145,0 -221,0 -244,0 -276,3 -372,2 -434,2 -244,6 -426,0 -613,6 

ПАТ Насосенергомаш -1,6 -2,4 -2,7 -3,0 -4,1 -4,7 -2,7 -4,6 -6,7 

ПАТ Дизельний завод -58,1 -88,6 -97,8 -110,7 -149,2 -174,0 -98,0 -170,7 -245,9 

ПАТ Дніпроважмаш -1,8 -2,8 -3,0 -3,4 -4,6 -5,4 -3,0 -5,3 -7,6 

ПАТ Днiпровагонмаш 69,0 105,2 116,2 131,5 177,2 206,7 116,4 202,8 292,1 

ПАТ Дружківський  -191,5 -291,9 -322,3 -365,0 -491,6 -573,6 -323,1 -562,7 -810,4 

ПАТ Полтавхіммаш 
813,9 1240,

3 

1369,

6 

1551,0 2089,1 2437,3 1372,9 2391,4 3443,9 

ПАТ Турбоатом -2,4 -3,7 -4,0 -4,6 -6,2 -7,2 -4,1 -7,1 -10,2 

ПАТ Богдан 166,8 254,2 280,6 317,8 428,1 499,4 281,3 490,0 705,7 

ПАТ Полтавський 

турбомеханічний завод 

1,0 1,5 1,6 1,8 2,5 2,9 1,6 2,8 4,1 

ДП Антонов -0,9 -1,4 -1,5 -1,7 -2,3 -2,7 -1,5 -2,6 -3,7 

ПАТ ЗАЗ 41,1 62,6 69,1 78,3 105,4 123,0 69,3 120,7 173,8 

Джерело: складено автором на основі джерела [96] 



 

 

Додаток H 

 

Частка депозитів у державних установах до всіх депозитів в нових 

індустріальних країнах Азії у 70х-90х, % 

Країна/рік Поштово-зберігальні 

рахунки 

Пенсійні 

фонди 

Комерційні і 

спеціалізовані банки 

Всього 

Індонезія 

1976-80 нд нд 79,9 79,9 

1981-85 нд нд 71,7 71,7 

1986-90 - нд 61,3 61,3 

Японія 

1960 10,8 4,3 нд 15,1 

1970 14,3 8 нд 22,3 

1980 25,3 12,2 нд 37,5 

1990 20,9 12,2 нд  

Корея 

1971-75 4,8 нд 80,7 85,5 

1976-80 1 нд 80 81 

1981-85 2,2 нд 57,9 60,1 

1986-90 1,1 нд 32,1 33,2 

Малайзія 

1971-75 4,1 30,8 - 34,9 

1976-80 3,6 24,7 - 28,3 

1981-85 2 24,9 - 26,9 

1986-89 1,5 30,4 - 31,9 

Сінгапур 

1971-75 2,1 21,6 - 23,7 

1976-82 9,5 30 - 39,4 

1981-85 11 34,6 - 45,6 

1986-90 12,7 34,9 - 47,6 

Тайвань, Китай 

1971-75 10,8 нд 67,9 78,7 

1976-80 13,8 нд 63,6 77,4 

1981-85 19,2 нд 52,4 72,7 

1986-90 19,4 нд 52,4 71,8 

Таїланд 

1971-75 12,7 нд 1,1 13,8 

1976-80 10 нд 3,7 13,7 

1981-85 8,2 нд 1,6 9,8 

1986-90 7,6 нд 2,2 9,8 

Джерело: взято з джерела [121] 



 

Додаток I 

 

Заощадження у відношенні до ВВП деяких країн Азії, % 

Країна/рік Державні 

заощадження 

Приватні 

заощадження 

Індонезія 1981-88 7,7 14 

Японія 

1945-54 5,3 12 

1955-70 6,2 17,2 

1971-80 4,6 20,1 

1981-88 5,1 15,8 

Малайзія 

1961-80 3,2 18,7 

1981-90 10,3 19,1 

Сінгапур 

1974-80 5,5 22,6 

1981-90 18,5 24 

Таїланд 

1980-85 14,3 4,7 

1986-87 8,6 14,6 

Аргентина 

1980-85 1,9 11 

1986-87 4,2 1,2 

Бразилія 

1980-85 5,1 10,5 

1986-87 6,9 12,5 

Чілі 

1980-84 3,9 2,3 

1985-87 7,9 0,6 

Джерело: взято з джерела [121] 



 

Додаток J 

 

Структура фінансування нефінансових корпорацій в нових 

індустріальних країнах Азії у 60х-09х 

 Пряме 

фінансування 

Непряме фінансування Інші 

джерела Країна/період Кредити Облігації Акції 

Японія 

1956-65 41,9 47,4 2,6 8,1 - 

1966-75 45,2 49,5 2 3,3 - 

1976-85 54,6 40,3 1,7 3,4 - 

Корея      

1970-79 27,6 52,5 4,8 14,8 - 

1980-89 38,3 32,4 13,6 15,6 - 

Малайзія      

1986-91 58,8 36,8 - 1,8 - 

Тайвань, Китай 

1965-80 37,7 42,9 1,7 14,1 6,2 

1981-90 29,9 33,6 6,2 28,6 1,8 

Таїланд      

1970-76 51,4 30,2 12,6 9,3 -3,4 

1977-85 51,8 28,9 11,9 10,8 -3,4 

Бразилія (топ 62 підприємств) 

1975-1983 73 25 - 14 -12 

Колумбія (топ 94 підприємств) 

1971-83 41,5 - 51,3 7,7 - 

1984-82 86 - 13 1 - 

Філіпіни      

1980-83 32,1 51,7 - 12,3 7 

Індія      

1970-85 23,3 47,8 - 13,2 1,1 

Туреччина (топ 175 підприємств) 

1979-81 36 - 53 11 - 

Країни ОЕСР 

Франція 1970-85 66,3 50,8 0,7 -0,4 -17,4 

Німеччина 1970-89 80,6 9,1 0,6 0,9 10 

Британія 1970-89 98 18,2 2 -8 -10,2 

США 1970-89 91,3 12,9 17,1 -8,8 -12,5 

Джерело: взято з джерела [121] 
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