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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування високотехнологічного хімічного ком-

плексу країни є важливою передумовою досягнення
високих темпів росту економіки, забезпечення її конку-
рентоздатності, підвищення добробуту та якості життя
населення. Однак сьогоденний технологічний рівень
хімічних підприємств України свідчить про необхідність
оновлення техніки та технології, закупівлі нового облад-
нання, трансформації виробничих процесів, інновацій-
ної активності, покращення якості та конкурентоспро-
можності продукції. Для вирішення цих проблем і роз-
ширення напрямів своєї діяльності підприємства потре-
бують значних інвестиційних ресурсів, спроможність
залучати які та їх обсяги залежать від рівня інвестицій-
ного потенціалу.

Оцінка інвестиційного потенціалу суб'єктів підприє-
мницької діяльності передбачає вивчення та визначен-
ня інвестиційних ресурсів підприємств, виявлення неви-
користаних резервів, а також розробку заходів щодо
ефективного використання їх наявного інвестиційного
потенціалу. Однак слід зазначити, що на даний час про-
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блема кількісної оцінки інвестиційного потенціалу не-
достатньо розроблена.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вітчизняних науковців, які займались теоре-
тичними і практичними аспектами дослідження інвести-
ційного потенціалу українських підприємств можна
назвати А.А. Пересаду, Т.В. Майорову, І.О.Бланка,
М.П. Денисенко, В.Г. Федоренко, О.М. Ястремську,
В.М. Гриньову, С.О.Іщука та інших. Але особливості оці-
нювання та використання інвестиційного потенціалу в
окремих галузях і підприємствах опрацьовано недостат-
ньо, що підкреслює актуальність та важливість дослід-
ження.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз та обгрунтування напрямів

підвищення інвестиційного потенціалу вітчизняних
хімічних підприємств загалом та ПАТ "Концерн Стирол"
зокрема.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Хімічна промисловість має значний вироб-

ничий потенціал, повніше використання якого
дозволить забезпечити потреби внутрішнього
ринку в продукції галузі, а також зберегти її
зовнішні поставки. Основною проблемою є стан
виробничих фондів підприємства, який позна-
чився і на використанні потужностей підпри-
ємств. Зростання цін на природний газ обумо-
вило зниження цінової конкурентоспромож-
ності українських добрив на внутрішньому та
зовнішньому ринках.

Крім того, середній рівень рентабельності
операційної діяльності хімічних підприємств з
2012 року є від'ємним та становить 5,3% при се-
редньому рівні рентабельності в промисловості
3,4% [9]. Це, в першу чергу, пов'язано з високою
матеріаломісткістю та фондомісткістю технолог-
ічних процесів хімічного виробництва. В той же
час динаміка споживання палива хімічним
підприємствами свідчить про нераціональне викорис-
тання ресурсів.

Для більшості українських хімічних підприємств ви-
робництво мінеральних добрив є профілюючим напрям-
ком діяльності (в середньому більше 60%) і забезпечує
основні надходження. Найбільшим виробником міне-
ральних добрив є ПАТ "Концерн Стирол", що й обумо-
вило його вибір в якості об'єкту дослідження. Дохід Кон-
церну від виробництва мінеральних добрив у 2012 році
становив 5911,7 млн грн., що складає 88% загального
чистого доходу від операційної діяльності підприємства
(табл. 1).

Сьогодні, ПАТ "Концерн Стирол" — один з най-
більших виробників хімічної продукції в Україні. У ве-
ресні 2010 року "Концерн Стирол" увійшов до складу
холдинг OSTCHEM, який об'єднує активи азотної хімії.
Основними напрямами діяльності компанії є виробниц-
тво аміаку, азотних мінеральних добрив, полімерних ма-
теріалів, хімікатів, хімічної продукції високого ступеня
чистоти, лакофарбової продукції, товарів широкого
вжитку. Частка експорту становить 83—85%. Одним із
стратегічних напрямів розвитку підприємства є проек-
тування та введення в дію енергоємних технологій, ре-
конструкція діючих виробництв.

Необхідною умовою ус-
пішної діяльності ПАТ "Кон-
церн Стирол", підвищення
конкурентоспроможності
продукції на ринку є активна
інвестиційна політика, спря-
мована на стимулювання
прогресивних структурних
змін. Крім того, ефективність
діяльності підприємства,
його рентабельність і фінан-
сова стійкість впливають на
формування інвестиційного
потенціалу підприємства.

Аналіз інвестиційного
потенціалу підприємства
здійснюється з метою оціню-
вання наявності ресурсів та

можливості залучення їх в інвестиційний процес підпри-
ємства, тобто інвестиційний потенціал характеризує
ефективність управління інвестиційними ресурсами в
часі та здатність підприємства до саморозвитку.

Категорії "інвестиційний потенціал" та "інвестицій-
на привабливість" є однокомпонентним поняттями. Інве-
стиційна привабливість — це властивість підприємства,
зумовлена його наявними економічними ресурсами, за-
лучати внутрішні і зовнішні економічні кошти для досяг-
нення цілей інвестування. Вона визначається як оцінка
потенціалу підприємства щодо формування необхідно-
го обсягу інвестиційних ресурсів за допомогою всіх
можливих джерел.

Для оцінки інвестиційного потенціалу використо-
вується багато методик. Оцінка інвестиційної приваб-
ливості, що грунтується на аналізі фінансових показ-
ників, є стандартною та визначається на основі обчис-
лення основних фінансових коефіцієнтів, які характе-
ризують майновий стан, рівень ліквідності, платоспро-
можності, рентабельності, фінансової стійкості та діло-
вої активності підприємства:

Ці показники характеризують стан, склад та ефек-
тивність розміщення фінансових ресурсів підприємства
і одночасно оцінюють фінансово-економічну складову
інвестиційного потенціалу підприємства. Оцінку інвес-

Показник 
Роки 

Відхилення 
2010 2011 2012 

Коефіцієнт фінансової автономії 0,50 0,27 -0,13 -0,63 

Коефіцієнт фінансової залежності 1,98 3,68 -7,87 -9,85 

Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів 0,98 2,68 -8,87 -9,85 

Коефіцієнт структури залученого капіталу 0,00 0,23 0,09 0,09 

Коефіцієнт покриття 0,84 0,96 0,68 -0,16 

Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,53 0,61 0,51 -0,02 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0397 0,205 0,013 -0,03 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,53 0,57 0,51 -0,02 

Рентабельність продукції, % -28,21 -5,48 -33,15 -4,94 

Рентабельність активів, % -20,33 -7,41 -29,65 -9,32 

Чиста рентабельність реалізованої продукції, % -30,70 -6,61 -34,51 -3,81 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 3,29 6,55 2,76 -0,53 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 1,94 2,35 1,04 -0,90 

Коефіцієнт оборотності активів 0,66 1,33 1,06 0,40 

Таблиця 2. Фінансові показники діяльності
ПАТ "Концерн Стирол" у 2010—2012 рр.

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємств
[8].

Таблиця 1. Обсяг реалізації мінеральних добрив
у 2012 році найбільш-впливовими підприємствами

України

Підприємство 

Чистий 

доход 
підприємства 

від всієї 
діяльності, 
млн грн. 

Обсяг 
реалізації 

мінеральних 

добрив, 

млн грн. 

Частка 
обсягу 

реалізації 
мінеральних 

добрив у 

загальних 

доходах, % 

ПАТ «ДнiпроАЗОТ» 3340,28 2436,05 72,92 

ПАТ «Концерн Стирол» 6721,78 5911,7 87,94 

ПАТ «Рівнеазот» 2634,83 2139,88 81,21 

ПАТ «Азот» (м.Черкаси) 6159,35 5007,76 81,30 

ПАТ «Сумихімпром» 2245,19 1970,32 87,75 

ПАТ «Кримський Титан» 3777,4 2673,37 70,77 

ПАТ «ОПЗ» 5878,533 4386,56 74,62 
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тиційної привабливості ПАТ "Концерн Стирол" здійсне-
но відповідно до запропонованої методики (таблиця 2).

За даними таблиці 2, визначено ПАТ "Концерн Сти-
рол" фінансово-стійким у 2010 році та фінансово-не-
стійким у 2011 та 2012 роках. Так, значення коефіцієн-
та автономії наблизилось до свого критичного розміру
у 2010 році (> 0,5) і продовж всього періоду досліджен-
ня має сталу тенденцію до скорочення. При цьому, по-
казник автономії у 2012 році є від'ємним, з приводу
відсутності власного капіталу у товариства з 2012 року.
Таким чином, підприємство у 2012 році абсолютно не
має можливості виконати зовнішні зобов'язання за ра-
хунок власних активів. Коефіцієнт співвідношення по-
зикових та власних коштів має становити не більше 1,
але він невпинно до неї прямує у 2010 році, а в 2011 році
вже досяг рівня 2,68, тобто залучені кошти в цей період
в 2,68 разів більші ніж власні. Коефіцієнт структури
залученого капіталу показує частку довгострокових зо-
бов'язань у загальних. Значення показника по підприє-
мству продовж трьох років більше за нуль, що характе-

ризує ПАТ "Концерн Стирол" як інвестиц-
ійно-активне підприємство. Необхідно та-
кож відмітити збільшення цього показника
в 2011 році до 0,23, тобто 23% залучених
кошт — це довгострокові боргові ресурси.
Зменшення коефіцієнта довгострокового
залучення позикових коштів (0,09) — пози-
тивне, оскільки зменшується залежність
підприємства від зовнішніх інвесторів.

Наступним етапом оцінки інвестиційної
привабливості є аналіз ліквідності підприє-
мства. При аналізі ліквідності необхідно
проаналізувати фінансову гнучкість
підприємства, тобто визначити наскільки
ліквідні активи, який відсоток незадіяного
капіталу, чи спроможне підприємство швид-
ко змінити свою інвестиційну та виробничу
діяльність.

Коефіцієнт загальної ліквідності дає
оцінку наявності у підприємства обігових
коштів для погашення боргів протягом року.
Значення показника не перевищує 1 і дорі-
внює в середньому 0,83. Тобто весь пері-
од, що нами досліджувався, показник знач-
но менший за нормативний, що є свідчен-
ням недостатньої ліквідності підприємства.
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує,
скільки одиниць найбільш ліквідних активів
припадає на 1 грн. поточних зобов'язань. На
кінець 2012 року він становив 0,51, тобто
трохи нижчий за показник швидкої
ліквідності. Позитивним є те, що структура
оборотних активів є достатньо ліквідна,
адже у їх складі частка запасів є незначною.
Достатньо високим є коефіцієнт абсолют-
ної ліквідності у 2011 році, при його норма-
тивному значенні 0,2—0,35. У 2012 році
його розмір свідчить, що лише 1,3% своїх
поточних зобов'язань товариство спромож-
не погасити негайно.

Проведена оцінка майнового стану по-
казала, що коефіцієнт зносу основного ка-

піталу у 2012 році дорівнює 0,51 і хоча він має поступо-
ву спадну динаміку, однаково його значення досить
високе. Проаналізувавши показники рентабельності
дійшли до вкрай сумного висновку, адже практично ко-
жен коефіцієнт продовж досліджуваного періоду є
від'ємний. Необхідно зазначити, що лише у 2011 році
товариство мало валовий прибуток, а от у 2010 та 2012
роках — валовий збиток, тобто у підприємства спосте-
рігається досить висока собівартість продукції що ви-
робляється і це не є дивним, адже більше 70% у струк-
турі собівартості продукції — є вартість споживаного
природного газу. Необхідно згадати, що коли ситуація
для виробництва була більш привабливою рівень рен-
табельності продукції в докризові роки на підприємстві
досягав 10—12% [8].

Аналіз показників ділової активності показав, що
коефіцієнт оборотності активів підприємства у 2012 році
склав 1,06, що на 0,4 оберти більше ніж у 2010 році.
Зростаюча динаміка за даним показником є явищем
позитивним, оскільки скорочує тривалість 1 обороту.

Показник 
di, 

вага 

Скорегований коефіцієнт у 

відповідності із відхиленням 
відносно максимального, 

мінімального та 

нормативного значення 

2010 2011 2012 

Оцінка фінансової стійкості 
Коефіцієнт фінансової автономії 0,15 0,08 0,04 0,00 

Коефіцієнт фінансової залежності 0,15 0,15 0,08 0,00 

Коефіцієнт співвідношення залучених та 
власних коштів 0,3 0,31 0,11 0,00 

Коефіцієнт структури залученого 

капіталу 0,15 0,15 0,12 0,14 

Коефіцієнт фінансової незалежності 
капіталізованих джерел 0,25 0,25 0,25 0,00 

Узагальнюючий коефіцієнт фінансової 
стійкості 1 0,93 0,60 0,14 

Оцінка ліквідності 
Коефіцієнт покриття 0,4 0,22 0,26 0,18 

Коефіцєнт швидкої ліквідності 0,3 0,23 0,26 0,22 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,3 0,06 0,31 0,02 

 Узагальнюючий коефіцієнт ліквідності 1 0,51 0,82 0,42 

Оцінка майнового стану 

Темп зростання оборотних активів 0,3 0,30 0,30 0,30 

Коефіцієнт зносу основних засобів 0,4 0,30 0,28 0,31 

Коефіцієнт придатності необоротних 

активів 0,3 0,25 0,27 0,25 

Узагальнюючий коефіцієнт майнового 

стану 1 0,85 0,85 0,86 

Оцінка рентабельності 
Рентабельність продукції 0,4 0,00 0,00 0,00 

Рентабельність активів 0,3 0,00 0,00 0,00 

Рентабельність власного капіталу 0,3 0,00 0,00 0,00 

Узагальнюючий коефіцієнт оцінки 

рентабельності 1 0,00 0,00 0,00 

Оцінка ділової активності 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 0,15 0,02 0,05 0,02 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 0,15 0,02 0,02 0,01 

Коефіцієнт оборотності активів 0,25 0,17 0,33 0,26 

Оборотність власного капіталу 0,2 0,08 0,18 0,00 

Фондовіддача 0,25 0,09 0,22 0,24 

Узагальнюючий коефіцієнт оцінки 

ділової активності 1 0,38 0,80 0,53 

Таблиця 3. Результати ранжування коефіцієнтів оцінки
інвестиційної привабливості ПАТ "Концерн Стирол"

у 2010—2012 роках

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

15

Згідно з отриманими показниками погіршилась обо-
ротність дебіторської заборгованості та збільшився
період одного обороту. Оборотність кредиторської за-
боргованості також погіршилась, як результат — се-
редній період погашення кредиторської заборгованості
збільшився. Такі зміни значення цього показника є не-
гативними, оскільки свідчать про ріст залежності
підприємства у порівнянні з попереднім періодом від
кредиторів.

Аналіз інвестиційної привабливості з метою оцінки
інвестиційного потенціалу підприємства буде не повним
без розрахунку інтегрального показника. Існує досить
багато підходів до визначення цього показника, кож-
ний з яких має свої особливості пов'язаних з розрахун-
ком значущого коефіцієнта, базою порівняння,
кількістю показників [1, 6].

    (1),

   (2),

де I — інтегральний показник інвес-
тиційної привабливості підприємства, R

j

— узагальнений ранговий показник,
відповідної групи коефіцієнтів, d

i
 —

рівень показника (його вага), Х
і
 — зна-

чення і-того показника, Х max — макси-
мальне значення показника (при умові максимізації), Х

min

— мінімальне значення показника (при умові
мінімізації).

Результати розрахунку коефіцієнтів інвестиційної
привабливості з урахуванням їх ранжування та експер-
тних оцінок представлені в таблиці 3.

Отримані узагальнюючі коефіцієнти по різним гру-
пам вже враховують нормативні значення та галузеві
особливості, і дозволяють дати оцінку підприємству від
0 до 1. Проте на цьому етапі оцінка інвестиційної при-
вабливості буде не повною та суб'єктивною. Кожна гру-
па коефіцієнтів впливає на інвестиційну привабливість
підприємства не однаково, тому доцільно враховувати
вплив узагальнюючих коефіцієнтів в залежності від їх
значущості.

Так, експертним шляхом визначено, що найбільше
впливають на інвестиційну привабливість показники
оцінки майнового стану та рентабельності. На третьому
місці показники оцінки ліквідності підприємства. Най-
менше впливають на інвестиційну привабливість показ-
ники фінансової стійкості та ділової активності.

У залежності від ступеня впливу визначені вагові ко-
ефіцієнти. Отримані об'єктивні інтегровані показники
інвестиційної привабливості представлено у таблиці 4.

Чим ближче інтегральний показник до 1, тим більша
інвестиційна привабливість підприємства. Для ПАТ
"Концерн Стирол" показник досить низький, що охарак-
теризувало його як підприємство, що має незначну інве-
стиційну привабливість, яка з кожним роком погіршуєть-
ся. Основною причиною падіння інвестиційної приваб-
ливості стало посилення фінансової залежності това-
риства, зменшення рівня ліквідності та збиткова
діяльність продовж досліджуваного періоду. Якщо така
ситуація буде продовжуватись і надалі, товариство може
опинитись на межі банкрутства.

Оцінка інвестиційного потенціалу передбачає про-
ведення визначення не тільки інвестиційної привабли-
вості, що дозволяє порівняти ефективність інвестицій-
них ресурсів, а й урахування можливостей їх викорис-
тання — загальної інвестиційної активності [10]. Роз-
рахунок інвестиційної активності передбачає визначен-
ня обсягу інвестицій, здійснених підприємством на оди-
ницю виготовленої продукції (табл. 5).

Відповідно до даних таблиці 5 найбільше залучало
інвестицій підприємство у 2011 році, що відповідає Про-
грамі розвитку ПАТ "Концерн Стирол" [8]. В той же час
необхідно зазначити, що поряд із збільшенням чистого
доходу товариства майже втричі, розмір річного обся-
гу інвестицій збільшився менш ніж вдвічі. Таким чином,
загальний рівень інвестиційної активності підприємства
у 2012 році трохи більший за середньо-промисловий
(0,05 грн.) [9].

Економічний розвиток підприємства забезпечуєть-
ся в процесі трансформації інвестиційних ресурсів у
інвестиційний потенціал, що передбачає такі етапи: ви-
явлення тенденцій у зміні структури та складі інвести-
ційних ресурсів підприємства; аналіз зовнішніх фак-
торів, що впливають на структуру ресурсів; оптимізація
структури капіталу за критерієм максимізації прогноз-
ного рівня фінансової рентабельності та мінімізації вар-
тості капіталу, що залежать від структури інвестиційних
ресурсів підприємства.

Дослідження структури інвестиційних ресурсів ПАТ
"Концерн Стирол" у 2010—2012 рр. показало (табл.6),
що рівень використання позикових коштів за останні два
роки став для підприємства критичним. У відповідністю
із даними таблиці в структурі капіталу підприємства пе-
реважають позикові ресурси, а з 2012 року вони стали
єдиним джерелом його фінансування. В 2010 році власні
кошти становили 50,47%, а вже в 2012 році — вони ста-

Таблиця 4. Інтегральний показник
інвестиційної привабливості

Розраховано автором за даними фінансової звітності
підприємства [8].

Таблиця 5. Інвестиційна активність ПАТ "Концерн Стирол"
у 2010—2012 роках

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].
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ли від'ємними через покриття за рахунок власного ка-
піталу збитків діяльності товариства за останні три
роки.

Аналізуючи структуру позикового капіталу підприє-
мства, необхідно зазначити, що в ній переважають ко-
роткострокові зобов'язання, що не відповідає інвес-
тиційній спрямованості. Як вже зазначалось, основним
джерелом формування та зростання інвестиційного по-
тенціалу підприємств України є прибуток, який ПАТ
"Концерн Стирол" останні три роки не отримує. Саме
його розподіл та використання впливає на рівень капі-
талізації підприємства.

Відповідно до отриманих результатів таблиці 7 на
підприємстві ефект фінансового левириджу від'ємний
у 2010—2011 році та не розрахований у 2012 році з при-
воду відсутності власного капіталу, а отже і економіч-
ною недоцільністю визначення рентабельності власно-
го капіталу. Через те, що ефект фінансового левирид-
жу показує як змінюється рентабельність власного ка-

піталу за рахунок використання підприємством залуче-
ного капіталу, то в зв'язку з відсутністю результативно-
го показника розрахунок фактору унеможливлюється.

Данні 2010 та 2011 року засвідчили негативний
ефект від використання залученого капіталу товари-
ством, що й не є дивним, адже як можна ефективно ви-
користовувати залучений капітал, коли загальний рівень
прибутковості товариства продовж останніх трьох років
є від'ємний. Проте подальший розвиток підприємства
неможливо забезпечити, використовуючи тільки власні
ресурси. Проекти модернізації обладнання, введення
енергозберігаючих технології, підвищення якості про-
дукції потребують одночасно вагомих інвестиційних ре-
сурсів. У цих умовах підприємству доцільно звернути
увагу на можливі фактори скорочення собівартості, зро-
стання прибутку, а відповідно і рентабельності. Від'ємна
рентабельність пов'язана з високою часткою природ-
ного газу у складі собівартості продукції, з високою ча-
сткою вартості основних засобів в структурі активів,
фондомісткістю виробництва. На жаль, більшість цих
фондів морально та фізично застарілі, і не приймають
участь в процесі виробництва.

Середній рівень рентабельності активів хімічних
підприємств у докризовий період становив близько
5%, хоча на такому підприємстві, як ПАТ "Концерн
Стирол" він досягав і 23,42% (2006 рік), що створю-
вало передумови для отримання ефекту фінансового
левириджу.

На заключному етапі оцінки інвестиційного потен-
ціалу підприємства використано Модель Дюпон, резуль-

Показник 

2010 р. 2 011 р. 2 012 р. 

Абсол. 

значення, 

млн грн. 

Відносне 

значення, 

% 

Абсол. 

значення,  
млн грн. 

Відносне 

значення, 

% 

Абсол. 

значення,  

млн грн. 

Відносне 

значення, 

% 

I. Власний капітал 1633081 50,47 1283408 27,19 -961441 -12,70 

ІІ. Позиковий 
капітал 1602619 49,53 3437197 72,81 8531618 112,70 

короткостроковий 1602603 49,53 2638205 55,89 7732306 102,14 

 довгостроковий 16 0,00 798992 16,93 799312 10,56 

Сукупний капітал 3235700 100,00 4720605 100,00 7570177 100,00 

 

Таблиця 6. Структура інвестиційних ресурсів ПАТ "Концерн Стирол"
у 2010—2012 рр.

Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].

Таблиця 7. Ефект фінансового левириджу
ПАТ Концерн "Стирол" у 2010—2012 р., тис. грн.

№ 

з.п 
Показник 2010 2011 2012 

1 Сума капіталу – всього (тис. грн.) 3235700,00 4720605,00 7570177,00 

2 Власний капітал (тис. грн.) 1633081,00 1283408,00 -961441,00 

3 Позиковий капітал (тис. грн.) 1602619,00 3437197,00 8531618,00 

4 Прибуток до оподаткування (тис. грн.) -657648,00 -349216,00 -2244828,00 

5 Відсотки за користування кредитом, %  1,15 1,68 1,21 

6 Витрати за користування кредитом (тис. грн.) 18384,00 57616,00 102890,00 

7 Податок на прибуток -98,00 -457,00 -21,00 

8 Чистий прибуток -657746,00 -349673,00 -2244849,00 

9 Коефіцієнт валової рентабельності (ряд. 4 /р.1), % -20,32 -7,40 -29,65 

10 Рентабельність власного капіталу (р.8/р.2)´100% -40,28 -27,25 0,00 

11 Коефіцієнт фінансового левириджу (р.3/р.2) 0,98 2,68 -8,87 

12 Диференціал фінансового левириджу (р.9 – р.5), % -21,47 -9,07 -30,86 

13 Ефект фінансового левириджу (р.11  ́р.12)´(1 - 0,25) -21,07 -24,27 Х 

 Розраховано автором за даними фінансової звітності підприємства [8].

Зміна рентабельності власного капіталу за рахунок факторів, в.п. 

Чистої 
рентабельності 
реалізованої 
продукції 

Коефіцієнту 

оборотності 
активів 

Коефіцієнту 

фінансової 
залежності 

Загальна зміна 
рентабельності 

власного 
капіталу 

31,6 -6,0 -12,57 13,03 

 

Таблиця 8. Ефективність використання
інвестиційного потенціалу за моделлю Дюпон

у 2010—2011 рр.

Розраховано автором за даними фінансової звітності
підприємства [8].
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тати якої представлені в таблиці 8. У той же час підкрес-
лимо, що дана модель передбачає оцінку впливу трьох
факторів на зміну рентабельності власного капіталу.
Отже даний розрахунок можливий лише за даними 2010
та 2011 років.

На зміну рентабельності власного капіталу на 13,3
в.п. найбільше вплинула рентабельність реалізованої
продукції (31,6 в.п.). Вплив зміни оборотності активів
та фінансової незалежності на зальний рівень змін рен-
табельності власного капіталу був негативний, особли-
во скорочення фінансової незалежності товариства.

Обсяг використання інвестиційних ресурсів підприє-
мства обумовлений не тільки вартістю інвестицій в за-
лежності від їх джерел, а й необхідністю формування
оптимальної структури. Проведене дослідження дозво-
ляє нам зробити висновок, що оптимальна структура
інвестицій хімічних підприємств залежить від фінансо-
вої рентабельності, а відповідно насамперед від рента-
бельності продукції.

Розвиток хімічних підприємств необхідно спряму-
вати на виробництво конкурентоспроможної продукції
на світовому ринку, заміну та оновлення технологій ви-
робництва, впровадження та застосування енергозбе-
рігаючого обладнання.

Таким чином, хімічні підприємства України загалом
та ПАТ "Концерн Стирол" зокрема, мають досить низь-
кий інвестиційний потенціал, який залежить від ефек-
тивності функціонування підприємства. Використання ж
інвестиційного потенціалу, в сою чергу, залежить від
джерел його формування та можливого обсягу залучен-
ня, та визначається оптимальною структурою форму-
вання.

ВИСНОВКИ
Отже, хімічна промисловість має значний інвестиц-

ійний потенціал, однак ряд проблем, що накопичились
у галузі з кожним роком його скорочують, що підтвер-
дили й розрахунки зроблені для провідного хімічного
підприємства України — ПАТ "Концерн Стирол. Основ-
ними факторами посилення інвестиційного потенціалу
хімічних підприємств України є: модернізація виробниц-
тва, використання енергозберігаючих технологій вироб-
ництва, будівництво нових потужностей, освоєння ви-
пуску нових продуктів.
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