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У статті проаналізовано показники майнового стану підприємств 

машинобудування. Щоб визначити ефективність управління корпоративною 

культурою на підприємствах машинобудування, необхідно здійснити аналіз 

показників майнового стану. Визначено що майно підприємств машинобудування 

може бути використане у внутрішньому обороті або поза їх межами – направлено 

на погашення дебіторської заборгованості, вкладеним в цінні папери або 

залученим в оборот інших підприємств у вигляді інвестиційних надходжень. 

Виокремлено та проаналізовано показники майнового стану: валюта балансу, 

середня величина основних засобів, фондоозброєність та фондовіддача основних 

фондів, частка основних засобів в активах, коефіцієнт зносу основних засобів, 

коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт мобільності активів. 

Виявлено, що від їх величин та розміру залежать обсяги діяльності підприємств 

машинобудування, рівень ліквідності та платоспроможності. Доведено, що стійке 

фінансове та ринкове положення підприємств машинобудування є кращим 

показником якісно розробленої та грамотно реалізованої стратегії. З’ясовано, що 

показники майнового стану впливають на розмір прибутку підприємств 

машинобудування, кредитний рейтинг, репутацію та імідж підприємств, якість 

продукції, рівень цін на продукцію, мотивацію праці та моральний дух персоналу, 

стан та ефективність корпоративної культури. Виявлено що на підприємствах 

машинобудування існує тенденція до зниження валюти балансу, коефіцієнта 

середньої величини основних засобів, зменшення коефіцієнта фондоозброєності, 

збільшення рівня фізичного зносу основних фондів, відтік робочої сили, 

зменшення коефіцієнта мобільності активів, що негативно впливає на стан 

корпоративної культури на підприємствах, що аналізувалися. Управління 

корпоративною культурою є дієвим тільки у випадку вірно розробленої стратегії 

корпоративної культури, яка сприяє підвищенню шансів на успіх підприємствам 

машинобудування. Фінансові показники майнового стану зростають, а робітники 

враховують це підприємство кращим місцем своєї роботи. 

Ключові слова: корпоративна культура; стратегія; майновий стан; показник; 

фондоозброєність; середня величина основних засобів; валюта балансу; актив; 
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The indicators of property status of mechanical engineering enterprises have been 

analyzed int this article. In order to determine the effectiveness of corporate culture 

management at the machine-building enterprises, it is necessary to analyze the indicators 

of property status. It has been determined that the property of machine building 

enterprises can be used in internal circulation or outside of it - directed to repay the 

receivables invested in securities or involved in the turnover of other enterprises in the 

form of investment income. The indicators of the property status have been 

distinguished and analyzed: balance currency, average value of fixed assets, capital 

assets and return on capital assets, fixed assets in assets, depreciation factor of fixed 

assets, factor renewal of fixed assets, factor of asset mobility. It has been revealed that 

the volume of activity of the enterprises of mechanical engineering, liquidity and 

solvency depends on their size and size. It has been proved that stable financial and 

market position of the enterprises of mechanical engineering is the best indicator of a 

well-developed and competently implemented strategy. It was determined that the 

indicators of the property status affect the size of the profit of the enterprises of 

mechanical engineering, credit rating, reputation and image of enterprises, quality of 

products, the level of prices for products, motivation of work and the morale of the staff, 

the status and efficiency of corporate culture. It has been revealed that there is a tendency 

in the machine-building enterprises to reduce the currency of the balance sheet, the 

coefficient of average value of fixed assets, decrease of the coefficient of capital assets, 

increase of physical depreciation of fixed assets, outflow of labor force, decrease of the 

coefficient of mobility of assets, which negatively affects the state of corporate culture 

in the analyzed enterprises. Managing corporate culture is effective only in the case of 

a well-developed strategy of corporate culture, which contributes to increasing the 

chances of success for machine-building enterprises. Financial indicators of property 

status are increasing, and workers consider this enterprise the best place for their work. 

Keywords: corporate culture; strategy; property status; index; capital stock; average 

value of fixed assets; currency of balance; asset; liability 

Актуальність проблеми. Для підняття рейтингу вітчизняних 

підприємств машинобудування необхідно підвищити їх ефективність та 

створити належне бізнес-середовище, яке буде сприяти випуску 

продукції, розвитку інновацій, притоку інвестицій, конкурентоздатності. 

Аналіз показників майнового стану підприємств машинобудування 



показує дійсний стан справ у структурі майна підприємства та вказує на 

їх здобутки та недоліки. Це питання завжди є актуальним. 

Аналіз останніх наукових досліджень. В реаліях сьогодення це 

питання досліджували такі українські вчені: Череп А. В., Зимовець В. В., 

Іваницька Н. Б., Кіндзерський Ю. В., Кривозв’язок І. В., Попова А. О., 

Фоменко А. В. Андрющенко І. Є. 

Зміна гравців на українському ринку підприємств 

машинобудування, втрата ринків збуту, прагнення до входження в ЄС – 

все це свідчить про необхідність великих змін в українському суспільстві. 

Наукові пошуки українських вчених, економістів дуже значні, але завжди 

в наукових дослідженнях виникають актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення, щодо аналізу показників майнового стану підприємств 

машинобудування, їх впливу на корпоративну культуру на цих 

підприємствах, стратегію та управління. 

Метою статті є дослідження показників майнового стану 

представників підприємств машинобудування, аналіз та оцінка динаміки 

змін показників, яка надасть уявлення про дійсний майновий стан 

підприємств машинобудування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління 

корпоративною культурою на підприємствах машинобудування не 

можливе без оцінки динаміки змін показників майнового стану 

платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості. Аналіз 

показників майнового стану підприємств має дуже важливе значення. Від 

їх величин та розміру структури залежать обсяги діяльності підприємств 

машинобудування, рівень платоспроможності та ліквідності. Фінансова 

стійкість, соціально-економічний розвиток господарчого підприємства та 

стан розвитку корпоративної культури й управління нею. 

Аналіз динаміки складу і структури майна підприємств 

машинобудування дозволяє встановити розмір абсолютного та 

відносного приросту або зменшення всього майна підприємств й окремих 

його видів. Певні можливості створює зміна структури майна для 

основної виробничої та фінансової діяльності і впливає на оборотність 

структурних активів. За допомогою вертикального та горизонтального 

аналізу можна отримати коефіцієнти, які характеризують якісні зміни в 

структурі майна та його джерелах. 

Аналіз показників майнового стану ПАТ «Запорізький завод важкого 

кранобудування», представлено в таблиці 1. 



 

 

 



Розрахунки табл. 1 свідчать, що валюта балансу почала поступово 

знижуватися в 2014 – 2015рр., 2016 – 2017рр. демонструє її 

збільшення,що відповідає нормативу. Середня величина основних 

засобів не відповідала нормативу в 2015р., 2017р., мала поступове 

зниження. Коефіцієнт фондоозброєності відповідав нормативу з 2013р. 

до 2015р., а потім почав зменшуватися, що знижує на підприємстві 

показники забезпеченості персоналу основними засобами. Ефективність 

використання основних фондів на підприємстві дуже висока  в  

періоди 2013р., 2015 – 2017рр., окрім 2014р. Частка коштів, інвестованих 

в основні засоби у валюті балансу з 2015р. має тенденцію до зменшення, 

що відповідає нормативу, період 2013 – 2014рр. не відповідає 

нормативному показнику. На підприємстві коефіцієнт зносу основних 

засобів відповідав нормативу у 2013  – 2014рр.,  мав зменшення, але     

у 2015 – 2017рр. данні розрахунків свідчать, що рівень фізичного зносу 

основних фондів збільшується, це потребує додаткових коштів. Рівень 

фізичного оновлення основних фондів на підприємстві відповідає 

нормативу в 2013 – 2014рр. та 2017р. Коефіцієнт мобільності активів 

(Rмоб ≥ 5) не відповідає нормативу, на підприємстві неможливо 

перетворити активи у ліквідні кошти. 

Розглянемо в таблиці 2  аналіз  показників  майнового  стану 

ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод». 

Згідно розрахунків табл. 2, у 2014 р. відбулося зменшення валюти 

балансу, а у 2017 р. валюта балансу зменшилася майже в 2,5 рази 

порівняно з 2016 р. Середня величина основних засобів підприємства з 

2014 до 2015 рр. мала тенденцію до зниження, а починаючи з 2016 по 

2017 рр. почалося поступове її збільшення. Забезпеченість основними 

засобами на підприємстві почала зменшуватися з 2014 року, але з 2015 р. 

почалося зменшення середньої кількості працівників на підприємстві. 

Ефективність використання основних фондів низька на підприємстві. 

Підприємство має негативний результат дії цього показника на фінансову 

діяльність підприємства. Коефіцієнт зносу основних фондів відповідає 

вимогам, має тенденцію до зменшення. Коефіцієнт оновлення основних 

засобів у 2015-2016 роках не відповідав нормативу, в 2017 р. рівень 

фізичного оновлення основних фондів збільшився. Коефіцієнт 

мобільності активів не відповідає нормативу К_моб ≥ 5, знаходиться 

далеко за його межами. 



 

 

 



Висновки. Наведений аналіз показників майнового  стану на 

підприємствах машинобудування вказують на однакові проблеми дани 

підприємств, а саме: зниження валюти балансу в період військових дій, 

зменшення середньої величини основних засобів, зниження ефективності 

використання основних фондів. Коефіцієнт зношення основних засобів 

не відповідає нормативу й потребує додаткових коштів. Підприємства 

машинобудування  починають налагоджувати  нові економічні 

взаємозв’язки, знаходять нові ринки збуту, оновлюють основні фонди, 

переглядають свої стратегії, що сприяє розвитку корпоративної культури 

та її впровадженню на підприємствах машинобудування. 
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