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НАПРЯМКИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сучасний розвиток нашої економіки можна охарактеризувати як період 

потрясінь. Зміни, пов’язані з ризиками, збитками та умовами прогресуючої 

світової кризи стали нормою сьогодення. Якщо підприємства не будуть 

прямувати до змін, які охоплюють весь сучасний світ, вони зазнають краху й 

збанкрутують. Ефективна діяльність підприємства залежить від багатьох 

чинників, проте одним з найважливіших є фінансовий стан. Для підприємств 

важливим є врахування таких елементів, як платоспроможність, фінансова 

стійкість та ділова активність, що визначається, зокрема, ефективністю 

оборотних коштів, прибутковістю підприємства, таких, як потенціал 

формування та повнота використання фінансових ресурсів, збалансування 

грошових потоків і рівень фінансового ризику. Сьогодні питання, щодо 

поліпшення фінансового стану підприємств розглядається в працях А.Д. 

Шеремета, М.П. Баканова, Г.В, Савицької, М.Г. Чумаченко та інших, тому є 

актуальною проблемою українських підприємств, які працюють в умовах 

економічної кризи. 

Сучасний ринок постійно змінюється. Швидкість змін така велика, що 

саме пристосування до них стає істотною перевагою підприємств у 

конкурентній боротьбі. У цих умовах машинобудівні підприємства, які 

прагнуть зміцнити свої конкурентні позиції, повинні орієнтуватися на нові 

підходи, принципи і методи організації і ведення бізнес процесів, заснованих на 

удосконаленні саме внутрішнього механізму управління сталим 

функціонуванням підприємств. Саме тому першочерговою проблемою на 



сьогоднішньому етапі розвитку машинобудівних підприємств, є пошук 

альтернативних шляхів покращання їх фінансового стану. 

Для покращання фінансового стану машинобудівного підприємства 

потрібен пошук оптимальної структури капіталу, яке являє собою таке 

співвідношення використання власних і позичених коштів, при якому 

забезпечується ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової 

рентабельності і коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто 

максимізується його ринкова вартість. Також для підприємств доцільно 

використовувати методи оптимізації структури капіталу: за критерієм 

максимізації рівня прогнозованої фінансової рентабельності та за критерієм 

мінімізації її вартості. Доцільно підприємству оптимізувати матеріальні 

витрати, яка використовується на основі системно-орієнтованого управління на 

поточну і середньострокову перспективу, так як знизивши витрати 

виробництва, підприємство має можливість знизити ціни і отримати 

конкурентну перевагу в своїй галузі та отримати вищі прибутки.  

Покращення  фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 

необхідно удосконалити механізм управління дебіторською заборгованістю. 

Досягнення заданої мети можливе за рахунок використання методів  

визначення оптимального обсягу дебіторської заборгованості. Знизивши 

тривалості виробничого й операційного циклу використовуються, як  ефективне 

управління запасами,  шляхом надходження такої оптимальної обсягу запасів 

при якому витрати на їх підтримання та утримання були б мінімальними, а 

кількість запасів − достатньою для стабільної роботи суб’єкта господарювання.  

Підсумовуючи можна сказати, що заходи, спрямовані на покращення 

фінансового стану підприємства приведуть до його фінансової стабільності. 
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