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ПОД- СЕКЦИЯ 12. Экономика предприятия и управление производством.

Петченко М.В.,
асистент  КНУ ім. М. В. Остроградського, м. Кременчук, Україна

Оцінка фінансОВОгО стану ПідПриєМстВ МашинОбудуВання 
В регіОнальнОМу асПекті

Сталий розвиток підприємства неможливий без аналізу фінансового 
стану. Під час впливу негативних чинників на діяльність підприємства, важливим 
є визначення «слабких місць» у фінансовому стані, виявлення перших сигналів 
неефективної діяльності щодо управління фінансами. 

З метою визначення фінансового стану підприємств машинобудування 
використовувався аналіз активів та пасивів підприємства, показників 
платоспроможності та ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та 
рентабельності.

Нами проведений аналіз з визначення фінансового стану наступних 
машинобудівних  підприємств  Полтавського регіону в період 2007-2011 р.р.: 

1) Публічне акцiонерне товариство " Кременчуцький завод дорожних машин 
"КРЕДМАШ" (далі  - ПАТ Кредмаш);

2) Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцький колiсний завод" (далі - 
ПАТ КрКЗ) ;

3) Публічне акцiонерне товариство «АвтоКрАЗ» (далі ПАТ АвтоКрАЗ);
4) Публічне акцiонерне товариство «Полтавський машинобудівний завод» 

(далі - ПАТ Полтавамаш);
5) Публічне акцiонерне товариство «Карлівський механічний завод» (далі 

ПАТ КмехЗ);
6) Публічне акцiонерне товариство «Галещинський машинобудiвний завод 

сiльськогосподарських машин та обладнання» (далі ПАТ Галещина);
7) Публічне акцiонерне товариство «Крюківський вагонобудівний завод» 

(далі КВБЗ).
На підставі проведеного аналізу щодо складу та структури активів та пасивів 

підприємств було встановлено, що найбільшу питому вагу в активі КВБЗ займають 
оборотні активи, їх відсоток у загальному обсязі майна складає 71,2% в 2007 р., 73,6 
%  у 2008 р., 71,4% у 2009 р., 71,8% у 2010 р. та 73,2% у 2011 р. В структурі оборотних 
активів переважна доля належить запасам та дебіторській заборгованості. В структурі 
пасиву балансу підприємства власний капітал на протязі періоду, що аналізується, 
складає більш 70%. ПАТ КВБЗ не має довгострокових позикових коштів.

В структурі балансу ПАТ Кредмаш переважну частку займають оборотні 
активи. Їх питома вага зростає з 66,7% у 2007 р. до 71,4% у 2011 р. В структурі 
пасиву власний капітал має близько 70-85%, що говорить про незалежну від 
зовнішнього фінансування діяльність підприємства. Питома вага довгострокових та 
короткострокових зобов’язань низька.

Аналіз активів ПАТ КрКЗ дав змогу встановити, що сформовані необоротними 
та оборотними активи приблизно в рівній мірі, їх питома вага складає близько 50%. 
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Капітал підприємства формується за рахунок власних коштів (71,2% в 2007 р., 67,6% 
в 2008 р., 78,4% в 2009 р., 79,6% в 2010 р., 74% в 2011 р.). Довгострокові зобов’язання 
не мають значного впливу на формування капіталу. Поточні зобов’язання складають 
22,6% в 2007 р., 25,7% в 2008 р., 16,5% в 2009 р., 18,9% в 2010 р., 20,3% в 2011 р. 
Таким чином, можна зазначити, що ПАТ КрКЗ також має доволі стійку фінансову 
незалежність. 

Проведений аналіз структури балансу ПАТ АвтоКрАЗ показав, що  неможна 
віднеси її до задовільної. На підприємстві значна частина коштів «заморожена» у 
дебіторській заборгованості, що свідчить про неефективне використання оборотних 
активів. Пасив підприємства сформований переважно за рахунок позикових коштів 
(поточні зобов’язання складають 48,3% в 2007 р., 50,0% в 2008 р., 62,2% в 2009 р., 63,7% 
в 2010 р., 64,1% в 2011 р.), власний капітал складає 47,4% в 2007 р., 30,0% в 2008 р., 25,1% 
в 2009 р., 24,0% в 2010 р., 22,0% в 2011 р. Така стабільно негативна тенденція вказує 
на зниження фінансової незалежності підприємства. Першочерговим напрямком 
підвищення ефективності управління фінансовим станом повинна стати розробка 
напрямків удосконалення роботи з дебіторами та ріст фінансової стійкості.

Стосовно структури  активів та пасивів ПАТ Полтавамаш у 2007-2011 р., то 
встановлено, що  питома вага необоротних активів зростає з 49,6% у 2007 р. до 69,2% 
у 2011 р., відповідно, частка оборотних активів зменшується з 50,4% у 2007 р. до 30,8% 
у 2011 р. В структурі пасиву переважну долю має власний капітал, ПАТ Полтавамаш 
не використовує у фінансуванні своєї діяльності довгострокових позикових коштів, 
а короткострокові зобов’язання мають тенденцію росту в структурі капіталу – їх 
питома вага збільшується з 25,9% у 2007 р. до 35,1% у 2011 р. Таке фінансове становище 
майна підприємства та джерел його формування не є критичним, але продовження 
негативної тенденції росту питомої ваги поточної заборгованості може призвести до 
втрати фінансової стійкості.

В процесі проведеного аналізу структури балансу ПАТ КмехЗ встановлено, 
що вона  є незадовільною. На підприємстві значна частина активів знаходиться  у 
дебіторській заборгованості, що свідчить про відволікання засобів із виробничого 
процесу. Пасив підприємства сформований переважно за рахунок позикових коштів 
(поточні зобов’язання складають 73,0% в 2007 р., 78,6% в 2008 р., 73,6% в 2009 р., 
82,3% в 2010 р., 80% в 2011 р.), власний капітал складає 26,9% в 2007 р., 20,1% в 2008 
р., 26,3% в 2009 р., 17,7% в 2010 р., 20,0% в 2011 р. ПАТ КмехЗ має низьку фінансову 
незалежність. Впровадження заходів управління дебіторською та кредиторською 
заборгованістю дозволить підприємству вийти з кризового стану.

ПАТ Галещина на протязі періоду 2007-2011 рр. знаходиться у кризовому 
положенні. У 2007-2009 рр. акціонерне товариство ще має власний капітал 15%, 3,2%, 
3,1% у структурі пасиву, але з 2010 р. непокритий балансовий збиток перевищує 
власні джерела формування майна, кредиторська заборгованість складає у 2010 р. 
90,2%, у 2011 р. – 94,2%.На ПАТ Галещина значна доля активів зосереджена в запасах, 
їх питома вага на кінець 2011 року склала 63,2% в структурі активу. Таким чином, 
необхідним фактором подолання кризового стану підприємства є застосування 
заходів щодо ефективного управління запасами з метою підвищення ліквідності та 
фінансової стійкості підприємства.

Відносні показники фінансового стану розраховували у відповідності з 
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рекомендаціями щодо поглибленої оцінки фінансового стану підприємств.

Як показують розрахунки, коефіцієнт покриття на протязі 2007-2011 рр. 
практично на всіх підприємствах має значення вище нормативного. Виключенням 
є ПАТ Полтавамаш, на якому у 2010-2011 рр. значення показника нижче норми, та 
ПАТ Галещина, показник покриття  якого на протязі 2008-2011 рр. так і не набув 
нормативного значення.

Коефіцієнт швидкої ліквідності на всіх проаналізованих підприємствах 
знаходиться в межах вище норми, але значне перевищення норми (як на ПАТ КВБЗ, 
ПАТ Кредмаш, ПАТ КрКЗ) говорить про неефективне використання оборотних 
активів, про занадто високу частку дебіторської заборгованості на підприємстві.

Показник абсолютної ліквідності, який характеризує спроможність 
підприємства погашати найбільш термінові зобов’язання, на кінець 2011 р. тільки на 
ПАТ КВБЗ, ПАТ Кредмаш, ПАТ АвтоКрАЗ знаходиться в нормі, інші проаналізовані 
підприємства практично не мають грошових коштів.

Таким чином, достатній рівень ліквідності досягнутий на ПАТ КВБЗ, 
Кредмаш, ПАТ АвтоКрАЗ.

Як показує розрахунок коефіцієнту фінансової автономії, достатній її рівень 
спостерігаємо на ПАТ КВБЗ, ПАТ Кредмаш, ПАТ КрКЗ, де показник складає 0,7 на 
кінець 2011 р., та ПАТ Полтавамаш, де значення показника - 0,6 на той же період. Інші 
підприємства не мають належного рівня фінансової незалежності.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу знаходиться в нормі на 
всіх підприємствах, крім ПАТ АвтоКрАЗ, ПАТ Полтавамаш, ПАТ Галещина. Ці 
підприємства не мають власних оборотних засобів, вони, а також частина необоротних 
засобів сформовані за рахунок позикового капіталу. Така ситуація негативно впливає 
на фінансову стійкість підприємства.

Коефіцієнт концентрації позикого капіталу на ПАТ КВБЗ, ПАТ Кредмаш, 
ПАТ КрКЗ та ПАТ Полтавамаш знаходиться в нормі. Капітал ПАТ Галещина 
практично в повному обсязі сформований за рахунок позикових коштів.

Значення коефіцієнту довгострокового залучення позикових коштів 
показує, що ПАТ КВБЗ, ПАТ Кредмаш, ПАТ Полтавамаш, ПАТ КмехЗ не залежать від 
довгострокогово позикового фінансування; ПАТ КрКЗ використовують довгострокові 
позики в межах норми; ПАТ АвтоКрАЗ та ПАТ Галещина значною мірою залежать 
від довгострокового позикового фінансування, що негативно впливає на фінансову 
стійкість цих підприємств.

Коефіцієнт забезпечення власними засобами на ПАТ КВБЗ, ПАТ Кредмаш, 
ПАТ КрКЗ, ПАТ КмехЗ має нормативне значення. На ПАТ Полтавамаш, ПАТ 
АвтоКрАЗ, ПАТ Галещина значення коефіцієнту не задовольняє нормі, на цих 
підприємствах відсутні власні оборотні засоби, як вже зазначалося вище.

Таким чином, можна зазначити, що фінансова стабільність властива ПАТ 
КВБЗ, ПАТ Кредмаш та ПАТ КрКЗ, інші підприємства потребують зменшення  
залежності від зовнішніх джерел фінансування.

Оборотність коштів у розрахунках на кінець 2011 р. найвища у ПАТ КВБЗ, 
ПАТ Полтавамаш, ПАТ КрКЗ, ПАТ Кредмаш. Найменша оборотність дебіторської 
заборгованості на ПАТ АвтоКрАЗ та ПАТ КмехЗ.

Оборотність запасів найшвидша на ПАТ КВБЗ, ПАТ Кредмаш і ПАТ КрКЗ, 
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найповільніша – на ПАТ Галещина і ПАТ КмехЗ.

Відповідно, самий короткий операційний цикл на на ПАТ КВБЗ, ПАТ 
Кредмаш і ПАТ КрКЗ, найдовший – на ПАТ АвтоКрАЗ та ПАТ КмехЗ.

Оборотність власного і сукупного капіталу найбільша на ПАТ КВБЗ, ПАТ 
Кредмаш, ПАТ КрКЗ.

Показник рентабельності діяльності, розрахований як відношення чинного 
прибутку до чистого доходу, максимальний у ПАТ КВБЗ – 11%, ПАТ КрКЗ – 4,2%. 
Середній рівень рентабельності діяльності за 5 років по ПАТ КВБЗ – 9%, ПАТ КрКЗ 
– 4,6%, такого ж рівня середня рентабельність за 5 років по ПАТ Кредмаш, а по ПАТ 
Полтавамаш – 0,2%.

Показник рентабельності активів значно більший на кінець 2011 р. у ПАТ 
КВБЗ – 27,4% (середній рівень за 5 років – 20,1%),  у ПАТ Кредмаш –він склав 7,8% 
(нижче середнього рівня за 5 років – 9,8%). ПАТ КрКЗ за останні 5 років працював з 
середноью рентабельністю активів 5,9%, а ПАТ Полтавамаш – 0,1%. Рентабельність 
власного капіталу на кінець 2011 р. по ПАТ КВБЗ найбільша – 38,1%, по ПАТ Кредмаш 
вона складала 10,2%, по ПАТ КрКЗ – 6,6%, по ПАТ Полтавамаш – 0,2%. Таким чином, 
найбільш ефективно використовує власний капітал ПАТ КВБЗ.

Отже, проаналізувавши фінансовий стан 7-ми машинобудівних 
підприємства Полтавської області, можна зробити висновок, що найбільш стабільне 
становище у трьох підприємств – ПАТ КВБЗ, ПАТ Кредмаш та ПАТ КрКЗ. ПАТ 
Галещина знаходиться у кризовому стані, балансовий збиток підприємства поглинув 
його власний капітал, що призвело до незадовільної структури балансу. ПАТ 
Полтавамаш, ПАТ КмехЗ, ПАТ АвтоКрАЗ потребують впровадження заходів щодо 
управління оборотними засобами з метою раціоналізації їх структури та ефективного 
використання. 

Підприємствам необхідно підвищувати рівень ефективності використання 
капіталу й фінансову незалежність, платоспроможність. 


