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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ  ГАЛУЗІ В УМОВАХ 

МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Поглиблення міжнародної інтеграції України після вступу до СОТ та 

розширення ЄС, якісно новий етап євроінтеграції у процесі підготовки та 

реалізації нової посиленої Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС 

актуалізує проблему конкурентоспроможності економіки як на національному, 

так і на регіональному рівні.  

Машинобудування є однією з лідируючих галузей України, де 

зосереджено 20 % основних засобів промисловості та виробництво інноваційної 

продукції з високим рівнем доданої вартості. Гальмівним для 

машинобудування фактором є висока вартість кредитних ресурсів, яка досягає 

18-20 відсотків  річних.  Фінансова  стійкість  –   це  головний  компонент  

загальної  стійкості підприємства, оскільки є характерним індикатором 

перевищення доходів над витратами, що стабільно утворюється. Протягом 

2005-2010 рр. знизилися обсяги виробництва та реалізації продукції,  

відповідно  скоротилися  фінансові  результати  підприємств досліджуваної  

галузі[1]. За перше півріччя 2012 року , частка інвестицій в машинобудівну 

галузь склала 2,2 % від загального обсягу інвестицій в економіку України . 

Особливої актуальності набувають питання дослідження  фінансового  

потенціалу  сталого  розвитку  машинобудівних підприємств,  аналізу  та  

оцінювання  його  складових,  визначення  напрямів структурної  гармонізації  

потенціалу. 

Тому основним джерелом залучення виробничих чинників, необхідних 

для реалізації стратегії розвитку підприємства, є інвестиції. Першочерговим 



етапом у покращання фінансового стану українських підприємств є пошук 

оптимального  співвідношення  власного  і  позикового  капіталу,  яке б 

забезпечило мінімальний фінансовий ризик  за  максимальної  рентабельності  

власного  капіталу. Для  отримання  необхідних інвестиційних ресурсів 

вітчизняним машинобудівним підприємствам та промисловості загалом 

необхідно створити ефективний механізм залучення фінансових ресурсів та 

впровадити міжнародні стандарти управління та звітності, провести корінну 

реконструкцію своїх виробничих потужностей. Це дозволить випускати 

високотехнологічні вироби, і в кілька разів збільшити власну продуктивність 

праці при їх виготовленні. Для  укріплення  позицій  машинобудівних  

підприємств  на  зовнішніх  ринках  збуту,  експортну орієнтацію необхідно 

збільшити до 35 %. Виручку від експорту має бути використано в основному на 

імпорт  новітніх  техніки  і  технологій,  а  також  комплектуючих  виробів.  

Треба досягти збалансованості експорту та імпорту, а за рахунок власного 

виробництва буде задовольнятися 60-80 % платоспроможної потреби 

внутрішнього ринку продукції машинобудування.  

Система заходів для підтримки економічної стійкості підприємства 

повинна передбачати: постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього стану 

підприємства; розробку заходів із зниження зовнішньої вразливості 

підприємства; розробку  підготовчих  планів  при  виникненні  проблемних  

ситуацій,  прийняття ризикових і нестандартних рішень у випадку відхилення 

розвитку ситуації; координацію дій всіх учасників і контроль за виконанням 

заходів та їхніми результатами.   
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