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Фінансова рівновага підприємств хімічної промисловості України 

 

У даній статті запропонований інтегральний критерій оцінки стану 

фінансової рівноваги підприємств хімічної промисловості. Він називається 

індекс стабільності фінансової рівноваги, до складу якого входять відносні 

показники динаміки фінансового стану підприємств хімічної промисловості. 

На основі математичного гностичного аналізу створена економіко-

математична модель для прогнозування індексу стабільності фінансової 

рівноваги на прикладі підприємств хімічної промисловості. Зроблений 

прогноз щодо збалансованості корпоративних фінансів у хімічній галузі. 

Отримані результати доповнюють наукові засади формування сталого 

розвитку в Україні та можуть бути застосовані при розробці корпоративних 

та фінансових стратегій підприємствами хімічної промисловості. 

В цілому тренд індексу стабільності фінансової рівноваги виробників 

хімічної продукції у 2018-2019рр. відображає повільне зростання. Це 

характеризує схильність фінансового стану вітчизняних підприємств хімічної 

промисловості до позитивних змін. Втім, їх нечітке вираження свідчить про 

слабкість зароджених позитивних тенденцій, якими є підвищення 

ліквідності, платоспроможності і прибутковості, а на цій основі – 

формування росту вартості бізнесу підприємств хімічної промисловості. 

Отже, відновлення засад сталого розвитку національного виробництва 

хімічної продукції відбувається одночасно на всіх етапах формування 

позитивної фінансової рівноваги. У зв’язку з цим, має бути застосована 

комплексна «терапія» фінансово-економічного оздоровлення хімічної галузі 

вітчизняної промисловості в цілому за обов’язкової участі держави і як 

власника, і як регулятора.  

Прямуючи шляхом зміцнення стабільності фінансової рівноваги, 

підприємства хімічної промисловості зможуть запобігти подальшому 

зниженню їх конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 

ринках. Для цього слід забезпечити високу гнучкість цін на хімічну 

продукцію вітчизняного виробництва через припинення монопольного 

маніпулювання ціною на основний вид сировини – природний газ, а також 

задовольнити потребу підприємств хімічної промисловості в інвестиціях та 

інноваціях. Найбільш перспективними напрямами продуктових інновацій для 

хімічної промисловості України є: матеріали, конструкційні та 

оздоблювальні матеріали для транспортної інфраструктури, житлово-

комунального господарства, машинобудування, зокрема, космічної галузі; 

тепло- та енергоізоляційні матеріали для енергетики; хімічні засоби захисту 

рослин, тварин, добрива для сільського господарства. 

Таким чином, перспективи розвитку хімічної промисловості пов’язані із 

вирішенням проблем у суміжних сферах економічної діяльності, 

диференціації і диверсифікації переробної промисловості з визначенням 

можливих комплексних інвестиційно-інноваційних програм розвитку. 



Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленні вивчення 

впливу міжгалузевих взаємозв’язків на стан корпоративних фінансів. 


