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ВСТУП
Україна є привабливою країною для інвестування,

насамперед через те, що має дешеву робочу силу, дос-
тупні природні ресурси, об'єкти інвестування та необме-
жений ринок збуту. Але за роки незалежності вона все
частіше стикається з посиленням конкуренції на
внутрішніх і зовнішніх ринках. Усвідомлення таких тен-
денцій представниками українського бізнесу та керів-
ництвом держави дало початок роботі, спрямованій, з
одного боку, на акумулювання внутрішніх ресурсів краї-
ни для оновлення української економіки, а з іншого, на
пошук для цього зовнішніх інвестиційних ресурсів.

Проблема залучення іноземних інвестицій в еконо-
міку України та ефективність капітальних вкладань
відображується в численних дослідженнях. Найбільш
широко відомі роботи таких економістів, як В.М. Гри-
ньова, А.П. Дука, С.В. Захарін, Ю.Я. Кравченко, Д.Г. Лу-
к'яненко, Н.В. Нікешина, А.А. Пересада, І.Л. Сазонець,
Д.Е. Старик, О.О. Cухий, Н.В. Ткаченко, Ю.І. Чентуков,
Л.Г. Червова та ін. Проте надалі залишається актуаль-
ним питання пошуку джерел фінансування з урахуван-
ням специфіки машинобудівної галузі України.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Визначити переваги та недоліки альтернативних

джерел фінансування проектів підприємств машинобу-
дівної галузі України та розробити методику вибору
оптимального джерела.

МЕТОДОЛОГІЯ
Методологічну основу наукового пошуку склали

методи: критичного аналізу наукової та методичної літе-
ратури, наукового узагальнення та систематизації при
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визначенні переваг та недоліків можливих джерел
фінансування; метод багатомірного порівняльного ана-
лізу при рейтинговій оцінці ефективності залучення
джерел фінансування проектів підприємств машинобу-
дівної галузі та автомобілебудування зокрема.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Оновлення української економіки можливе за ра-

хунок об'єднання науки, техніки, економіки і виробниц-
тва, результатом взаємодії яких є комерціалізація нау-
ково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок
і поява на ринку нових конкурентоспроможних товарів
і послуг. У цьому контексті рушійною силою українсь-
кої економіки має стати держава, що здійснює регулю-
вання інвестиційної діяльності, встановлення міцних
зв'язків між галузями, що є основою для оновлення тех-
нологічного укладу української економіки.

Для розвитку підприємств машинобудування на сьо-
годнішній день основною проблемою є недостатня
кількість коштів на відновлення основних фондів та
підвищення технологічного рівня виробництва. Від цих
факторів, насамперед, залежить конкурентоспро-
можність продукції та місце підприємства на ринку Ук-
раїни та світу. Вітчизняним підприємствам необхідно
створення ефективного механізму залучення фінансо-
вих ресурсів для того аби отримувати необхідну
кількість інвестиційного капіталу. Пошук джерел фінан-
сування є першим етапом, з якого починається будь-яке
інвестування господарської діяльності.

Українські підприємства машинобудування, та ав-
томобілебудування зокрема, можуть одержати не-
обхідні інвестиційні ресурси за рахунок банківського
кредитування, що на сьогоднішній день є вкрай тяжко,
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та шляхом емісії акцій та об-
лігацій на фондовому ринку.
Обидва варіанти джерел
фінансування є вкрай важки-
ми для вітчизняних підпри-
ємств, проте, як показує
світова практика, необхідно
звертати увагу на інвестицій-
ну привабливість підпри-
ємств. Так вітчизняним під-
приємствам машинобудуван-
ня необхідно впроваджувати
міжнародні стандарти управ-
ління та звітності. На нашу
думку, запропоновані заходи
збільшать інвестиційну при-
вабливість суб'єктів господа-
рювання внаслідок забезпе-
чення прозорості підприєм-
ства. Не менш важливим мо-
ментом для залучення іно-
земних інвестицій є форма
власності підприємств та
можливість участі інвесторів
в статутному фонді.

Для того аби вивести
підприємства машинобуду-
вання України на фондовий
ринок, у першу чергу, необхідно визначити, який вид
цінних паперів буде найбільш вигідним для розміщення.
Продаж акцій доцільно проводити, якщо розглядаємо
вихід на фондовий ринок з позиції зменшення вартості
інвестиційних ресурсів. Проте існує недолік даного роду
заходів, який полягає у загрозі поглинання вітчизняного
підприємства конкурентами. У цьому випадку доцільні-
ше здійснювати продаж облігацій, для того аби зберегти
у власності контрольний пакет акцій. Враховуючи міжна-
родний досвід залучення інвестицій, пропонуємо до трьох
основних видів інвестування додати венчурне інвестуван-
ня, як одне із можливих джерел фінансування машино-
будівної галузі України. Розглянемо основні переваги та
недоліки цих видів фінансування (табл. 1). Заздалегідь
визначити, який з них вигідний підприємству, неможли-
во. У кожному конкретному випадку можуть бути ефек-
тивними різні види фінансування [1].

У результаті дослідження розроблена модель для
кількісної оцінки ефективності залучення різних джерел
фінансування проектів в машинобудування України. У
таблиці 2 наведені загальні характеристики та фактори
порівняння альтернативних варіантів джерел фінансуван-
ня, які будуть враховані в методиці. Використання мето-
дики багатомірного порівняльного аналізу, що заснова-
на на методі відстаней, дозволяє дати загальну оцінку
ефективності залучення джерел фінансування, сформу-
вавши комплексну оцінку на базі систем показників, аг-
регування яких дасть змогу ранжувати результати. Ко-
ординати порівнюваних способів фінансування за певни-
ми показниками потрібно виражати у частках відповід-
них координат показника-еталону, взятого за одиницю.

При фінансуванні об'єктів в умовах певної невизна-
ченості та прийнятті суб'єктами рішень щодо вибору з
кількох альтернативних джерел фінансування, виника-

ють певні ризики, оцінка яких є однією з найважливі-
ших складових при виборі джерела фінансування про-
екту. Пропонуємо розглянути декілька основних мож-
ливих ризиків, серед яких часткова втрата самостійності
підприємства, зміна валютного курсу, зміна облікової
ставки національного банку та рівень інфляції в еко-
номіці країни. Існують також й інші ризики, які можуть
бути враховані при виборі джерела фінансування, такі
як фактор міжнародних економічних відносин країн при
виборі іноземного банку для кредитування, економіч-
на стабільність держави, політична ситуація в країні та
інші. У таблиці 2 систематизована загальна характери-
стика показників для оцінки ефективності залучення
джерел фінансування проектів машинобудування.

Інтегральна рейтингова оцінка ефективності залу-
чення кожного джерела фінансування,  , можна
записати у вигляді формули 1, що подана на основі ме-
тодики багатомірного порівняльного аналізу:

(1),

де R
j 
— інтегральна оцінка j-го джерела фінансу-

вання;
i — кількість факторів оцінки;
j — кількість джерел фінансування, що порівнюють-

ся;
k

i
 — коефіцієнт порівняльної значущості і-го фак-

тора;
а

ij
 — координати j-того джерела фінансування в n-

мірному просторі.
Координати а

ij
 є відносними величинами, тому що

в якості бази порівняння (еталона) виступає найкраще
значення показника. З економічної точки зору f

ij
→max,

при , за цими факторами визначається макси-
мальний показник, який приймається за одиницю і виз-

Таблиця 1. Основні переваги і недоліки видів фінансування

для підприємства, що залучує кошти

Складено за [1].
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нається еталоном. f
ij
→min, при ; , наймен-

шому значенню фактора відповідає найбільше значен-
ня показника.

Далі формуємо матрицю стандартизованих коефі-
цієнтів (табл. 3), у першому випадку — при f

ij
→max ви-

користовуємо формулу (2), у другому — f
ij
→max — (3).

(2),

(3).

Всі елементи матриці (стандартизовані коефіцієн-
ти) підносяться до другої степені. Оскільки показники
мають різну вагу, то отримані значення перемножують-
ся на величину вагових коефіцієнтів (k

i
), встановлених

експертним шляхом.
Зокрема, особливої уваги заслуговує експертна

оцінка ризиків. Оскільки всі фактори, окрім f
6
 та фак-

торів f
7
—f

10
, мають кількісне значення, фактори ризику

потребують встановлення експертної оцінки за 5-баль-
ною шкалою, де значенню 5 відповідає найважчий
ступінь залучення фінансових ресурсів за фактором f

6
,

та найбільший ризик — за факторами f
7
—f

10
.

Запропонована модель була розглянута з практич-
ної точки зору на основі усереднених значень за кож-
ним фактором, для визначення ефективності залучен-
ня капіталу за допомогою отримання кредиту інозем-
ного банку, іноземного кредиту через вітчизняний
банк, випуск облігацій, випуск акцій та венчурне інвес-
тування.

На основі даних побудовано матрицю стандартизо-
ваних коефіцієнтів а

ij
 (табл. 4).

Далі розрахуємо суму квадратів отриманих ко-
ефіцієнтів. Щоб врахувати порівняльну значущість інди-
каторів, кожен квадрат множиться на відповідний ко-
ефіцієнт значущості. З суми квадратів показників, об-
раних для комплексної оцінки, добуваємо квадратний

корінь для отриман-
ня показника уза-
гальнюючої рейтин-
гової оцінки R

j
. Ре-

зультати розрахун-
ків показані в таб-
лиці 5.

У результаті про-
ведених розрахунків
було виявлено, що
найкращим джере-
лом фінансування,
що відповідає найб-
ільшому значенню R

j
,

є кредити іноземних
банків, а запропоно-
ване нами венчурне
інвестування займає
останню позицію в
отриманому рейтин-
гу.

Перевагами зап-
ропонованої мето-
дики є наступні мо-
менти:

— враховує ступінь близькості обраних альтерна-
тивних джерел фінансування до показника еталону та
дає змогу ранжувати ступінь ефективності залучення
того чи іншого джерела;

— базується на комплексному багатофакторному
аналізі, що дає змогу врахувати численний ряд фак-
торів, які впливають на ефективність джерел фінансу-
вання та ступінь їх ризикованості;

— враховуючи всі фактори та ризики, підприємство
може саме обирати найбільш ефективне за рангом дже-
рело, диверсифікуючи при цьому ризики.

Незважаючи на останню позицію в одержаному рей-
тингу та завдяки успішному досвіду міжнародних компаній,
вважаємо, що венчурне інвестування є перспективним дже-
релом фінансування машинобудівних проектів в Україні.
Венчурне інвестування на машинобудівних підприємствах
пропонується розглядати як процес акумуляції грошових,
матеріальних та інтелектуальних ресурсів учасників венчур-
ного інвестування, що спрямовуються у венчурні проекти,
реалізація яких здатна принести машинобудівним підприє-
мствам кошти для проведення модернізації, технологічно-
го переоснащення виробничої бази, технічного супроводу
наукоємної продукції, що є основою для зміни технологіч-

Таблиця 3. Матриця стандартизованих коефіцієнтів для визначення

інтегральної рейтингової оцінки джерела фінансування

Таблиця 4. Матриця стандартизованих

коефіцієнтів а
i j
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ного укладу інших галузей промисловості з метою задово-
лення нових потреб споживачів, а венчурним інвесторам —
прибутки через декілька років у розмірі вищому за середній
по галузі або за депозитну ставку комерційних банків у ви-
падку їхньої успішної реалізації.

Виходячи з сутності венчурного інвестування на маши-
нобудівних підприємствах, можна виділити його відмінності
від традиційного інвестування. До них відносять:

— ризикове середовище — висока ймовірність ри-
зику провалу венчурного проекту і неотримання прибутків
від реалізації продукції, що створена на базі винаходів,
наукових технологій і розробок. Вкладники капіталу заз-
далегідь погоджуються із можливістю втратити частину
коштів при вкладенні їх у підприємства в обмін на високу
норму прибутку у випадку їхнього успіху;

— довгострокове вкладення капіталу, при якому
вкладник очікує в середньому від трьох до п'яти років, щоб
переконатися в перспективності проекту, і від п'яти до семи
років, щоб отримати прибуток на вкладений капітал;

— відсутність обов'язків у машинобудівних під-
приємств перед венчурними інвесторами щодо повер-
нення інвестованих коштів у випадку невдачі високотех-
нологічних розробок, технологій, продукції на ринку;

— мета інвестування — розробка венчурних проектів,
комерціалізація результатів наукових досліджень під-
приємств, де позитивний результат не є гарантованим та
існує значний ризик [2, с. 26]; придбання устаткування,
підприємств, розширення сфери діяльності [3, с. 434]; от-
римання значного за розміром прибутку (5% венчурних
підприємств досягають співвідношення прибутку до інве-
стицій як 10:1, а у 3% — норма прибутку складає близько
1000% [4, с. 47]), вищий за середній рівень рентабельності
по певній галузі та депозитну ставку за вкладами, що про-
понуються комерційними банками, який інвестори отри-
мують у більшості випадків не у вигляді дивідендів, а у
якості повернення на інвестиції після продажу частки
підприємства, що успішно розвивається, партнерам по
бізнесу на відкритому ринку або великій компанії, що пра-
цює у тій самій галузі, що і венчурне підприємство;

— характер залучення коштів — акціонування: інве-
стиції обмінюються на частку або пакет акцій, які не ко-
тируються на біржах; інвестиційного кредиту в тому числі
з правом конверсії у майбутньому в акції. Процентна став-
ка за такими кредитами не встановлюється; прямі інвес-
тиції; пайовий внесок у статутний капітал підприємства;

— суб'єкти інвестування — підприємства інших га-
лузей, заможні інвестори, компанії, корпорації, інвес-

тиційні банки, держава, венчурні компанії, інститути
спільного інвестування.

В Україні тільки зароджується повноцінна індуст-
рія венчурного капіталу. Венчурне інвестування буде
вигідним як для підприємств, які мають нову, але по-
в'язану із ризиком ідею, технологію і здатні залучити
великі кошти на безвідсотковій основі для свого про-
екту, так і для інвесторів, які можуть отримати дохо-
ди, що перевищать у сотні разів розмір вкладеного ка-
піталу, а також реалізувати свій досвід, зв'язки в уп-
равлінні підприємством.

Розвиток машинобудування може відбуватися винят-
ково на інноваційно-інвестиційній основі за рахунок за-
безпечення розробки вітчизняних технологій. Мож-
ливість отримання і використання венчурного інвестуван-
ня машинобудівними підприємствами залежить від вико-

нання двох найголовніших завдань: наявності сприятли-
вих передумов, що формуються під впливом дії держав-
ної регуляторної політики і результатів діяльності маши-
нобудівних підприємств; та визначення рівня ризику вен-
чурного інвестування і на його основі розробити відповідні
засоби захисту та зниження рівня ризику з метою залу-
чення якомога більшої кількості венчурних інвесторів.

ВИСНОВОК
Проведені дослідження дали змогу зробити висновок,

що вітчизняним підприємствам машинобудування необхі-
дно створити ефективний механізм залучення іноземного
капіталу, першим етапом якого є пошук джерел фінансу-
вання, з якого починається будь-яке інвестування госпо-
дарської діяльності. Запропоновано до основних трьох
альтернативних варіантів джерел фінансування (кредити,
облігації, акції) додати венчурне інвестування. Для вибо-
ру оптимального джерела фінансування запропоновано
використання методики багатомірного порівняльного ана-
лізу, що дозволяє дати загальну оцінку ефективності за-
лучення джерел фінансування, сформувавши комплекс-
ну оцінку на базі систем показників, агрегування яких дало
змогу ранжувати результати. У результаті проведеного
аналізу виявлено, що найкращим джерелом фінансуван-
ня є кредити іноземних банків, а запропоноване впровад-
ження венчурного інвестування займає останню позицію
в отриманому рейтингу через високий ступінь ризику. Вра-
ховуючи успішний світовий досвід, вважаємо, що венчур-
не інвестування є перспективним джерелом фінансування
машинобудівних проектів в Україні.
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№ (і) Фактори j=1 j=2 j=3 j=4 j=5 

1  0,1000 0,0150 0,0131 0,0012 0,0000 

2  0,3000 0,0422 0,0126 0,0000 0,0270 

3  0,0764 0,0764 0,0800 0,0764 0,0595 

4  0,0408 0,0408 0,0147 0,0147 0,0800 

5  0,0100 0,0100 0,0100 0,0025 0,0025 

6  0,1080 0,3000 0,3000 0,3000 0,1080 

7  0,0056 0,0056 0,0100 0,0100 0,0036 

8  0,0180 0,0180 0,0500 0,0500 0,0180 

9  0,0200 0,0128 0,0200 0,0200 0,0200 

10  0,0400 0,0400 0,0256 0,0256 0,0256 

11 
Рейтингова 

оцінка  0,8478 0,7488 0,7321 0,7074 0,5866 

12 Місце 1 2 3 4 5 

Таблиця 5. Результати порівняльної

багатомірної рейтингової оцінки


