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У статті запропоновано вирішення науко-
вого завдання діагностики фінансового 
стану автомобілебудівних корпорацій світу. 
Уточнено сутність поняття «діагнос-
тика». Визначено стан статичної та дина-
мічної фінансової рівноваги провідних авто-
мобілебудівних корпорацій світу. Окреслено 
проблеми забезпечення стійкості фінансової 
рівноваги корпорацій. Запропоновано стра-
тегії поліпшення фінансової стійкості про-
відних автомобілебудівних корпорацій світу.
Ключові слова: діагностика, фінансова стій-
кість, фінансова рівновага, фінансова стра-
тегія, автомобілебудування, корпорація. 

В статье предложено решение научной 
задачи диагностики финансового состоя-
ния автомобилестроительных корпораций 
мира. Уточнена сущность понятия «диа-
гностика». Определено состояние ста-
тического и динамического финансового 
равновесия ведущих автомобилестрои-
тельных корпораций мира. Обозначены про-
блемы обеспечения устойчивости финансо-

вого равновесия корпораций. Предложены 
стратегии улучшения финансовой устой-
чивости ведущих автомобилестроитель-
ных корпораций мира.
Ключевые слова: диагностика, финансо-
вая устойчивость, финансовое равновесие, 
финансовая стратегия, автомобилестрое-
ния, корпорация.

The solution of the scientific problem of diagnos-
ing financial condition of automotive industry’s 
corporations of the world is suggested in the 
article. The essence of the concept “diagnos-
tics” is specified. The state of static and dynamic 
financial equilibrium of leading automobile indus-
try's corporations of the world is determined. The 
problems of ensuring the stability of financial 
equilibrium of corporations are outlined. Strate-
gies for improving the financial stability of leading 
automobile industry's corporations of the world 
are suggested.
Key words: diagnostics, financial and economic 
stability, financial equilibrium, financial strategy, 
automobile industry, corporation.

Постановка проблеми. Глобальні зміни еко-
номічного середовища спонукають сучасні корпо-
рації до пошуку шляхів підвищення їхньої фінан-
сово-економічної стійкості. Це стає можливим 
завдяки вивченню фінансового стану корпорації, 
встановленню проблем і вивченню можливостей, 
які здатні його оптимізувати. В умовах динамічного 
зовнішнього середовища функціонування корпо-
рацій така ситуація потребує вдосконалення про-
цесу діагностики фінансової рівноваги для при-
йняття більш обґрунтованих фінансових рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблем і шляхів їх вирішення у 
сфері діагностики фінансової рівноваги корпо-
рацій відображено в наукових працях провід-
них учених сучасності, таких як: Г. Аніловська 
[1], А. Грачов [3], Т. Гудзь [4; 19], Х. Кайдарович 
[7], Л. Костирко [10], І. Литвин і А. Іващенко [14], 
Л. Олійник [16], О. Янковий та Г. Кошельок [17], 
A. Hur-Yagba, I. Okeji, B. Ayuba [18]. Незважа-
ючи на той факт, що пошук механізмів забезпе-
чення фінансової рівноваги досить часто ставав 
предметом дискусій та обговорення в науковому 
середовищі, у цьому напрямі все ще існує низка 
невирішених питань. Потребують більш глибо-
ких досліджень аспекти, пов’язані з формуван-
ням поняття «діагностика» відносно визначення 
фінансово-економічної стійкості корпорації, 
з визначенням стану статичної та динамічної 
фінансової рівноваги провідних автомобілебудів-
них корпорацій світу. Додаткової уваги потребує 
встановлення проблем забезпечення стійкості 

фінансової рівноваги корпорацій з огляду на їх 
стратегічне значення для стабільності в світовій 
економіці. Вимагає вдосконалення процес вибору 
стратегії поліпшення фінансової стійкості провід-
них автомобілебудівних корпорацій світу. Невирі-
шеність цих питань і зумовила вибір теми, визна-
чила актуальність та завдання дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є реаліза-
ція діагностики фінансової рівноваги на прикладі 
передових світових корпорацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансова рівновага виступає основою фінансо-
вої стабільності корпорації та основою досягнення 
її фінансових цілей. Вона передбачає, що грошові 
надходження від здійснюваної діяльності повинні 
покривати потребу корпорації в капіталі для вико-
нання поточних платіжних зобов’язань або, ще 
краще, перевищувати її [14, с. 54].

Необхідність діагностики фінансової рівноваги 
викликана своєчасним встановленням проблем 
порушення стійкості фінансового стану корпорації. 
Отже, поняття «діагностика» потребує уточнення 
з позицій забезпечення фінансової рівноваги, 
адже від визначення та оцінки стану функціону-
вання суб’єктів економічного процесу залежить 
розроблення комплексу профілактичних заходів, 
рекомендацій та процедур, спрямованих на його 
поліпшення або попередження несприятливих 
для його функціонування ситуацій та подій у неви-
значеному ринковому середовищі.

Сутність самого поняття «діагностика» є бага-
тозначним (табл. 1).
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Таблиця 1
Визначення поняття  «діагностика»

Автори Трактування сутності поняття

В.В. Бойко 
[2, с. 20]

Діагностика  підприємства передбачає дослідження відхилення стану об’єкта від бажаного 
режиму функціонування і розроблення на його основі управлінських рішень щодо поліп-
шення стану.

В. Гудкова
[5, с. 190]

Діагностика підприємства є комплексним дослідженням з оцінки стану, виявлення недолі-
ків та встановлення характеру порушень у процесі функціонування підприємств для визна-
чення способів подолання негативних тенденцій розвитку господарської діяльності.

В.В. Дикань 
[6, с. 95]

Діагностика  ‒ це процес визначення й вивчення ознак, що характери-зують стан економіч-
ної системи, для прогнозування можливих відхилень і запобігання порушенням нормаль-
ного режиму роботи.

В.В. Коваленко  
[8, с. 19]

Діагностика – це функція, яка через інформацію пов'язує дослідників із ринками, спожи-
вачами, конкурентами, зі всіма елементами зовнішнього середовища та безпосереднього 
оточення.

О.В. Коваленко  
[9, с. 22]

Сутність діагностики господарської діяльності підприємства полягає у визначенні та 
вивченні ознак, вимірювані основних характеристик, що відображають стан машин, при-
ладів, технічних систем, економіки та фінансів суб’єкта господарювання, для попередження 
можливих відхилень від сталих значень діяльності та запобігання порушеннню нормаль-
ного режиму роботи.  

І.В. Олександренко  
[15, с. 141]

Діагностика – це процес отримання, систематизації та відображення інформації про стан 
об’єкта досліджень.

Аналіз підходів до тлумачення сутності дослі-
джуваного поняття, власне розуміння протікання 
даного процесу [11, с. 12; 12] дають змогу ствер-
джувати, що діагностика – це процес дослідження 
фінансового стану об’єкта, встановлення ступеня 
покриття грошовими надходженнями потреби кор-
порації в капіталі для виконання поточних платіж-
них зобов’язань за допомогою наявного методоло-
гічного інструментарію для виявлення фінансових 
проблем, як наявних, так і таких, що виникатимуть 
у майбутньому, а також механізмів їх усунення в 
тактичній та стратегічній перспективі засобом при-
йняття ефективних фінансових рішень.

Автомобілебудування у складі різних сфер 
діяльності розглядається як «локомотив», успішна 
й економічно стійка діяльність якого визначає 
ефективність функціонування супутніх йому комп-
лексів та галузей. 

Обсяги продукції автомобілебудування ста-
новлять третину світового виробництва продукції. 
Серед країн світу лідерами в автомобілебудуванні 
є Китай, Японія, Корея, Німеччина і США. Для 
подальшого дослідження серед провідних автомо-
білебудівних корпорацій вибираємо Toyota Motor 
Соrporation (Японія), Mercedes-Benz (Німеччина) 
та Tesla Motors (США), частка яких на досліджу-
ваному ринку становить на початок 2017 р. 32,4%. 

Складність явища фінансової рівноваги, мінли-
вість її форм вимагають широкої практики дослі-
джень для своєчасного виявлення фінансових 
проблем, невирішення яких може створювати пере-
шкоди в реалізації стратегії розвитку їх діяльності. 
Саме тому важливою є діагностика як статичної, 
так і динамічної фінансової рівноваги, що здійснена 
нами за методикою А. Грачова [3] та знайшла своє 
продовження в дослідженнях Т. Гудзь [4; 19].

Розрахунки статичної фінансової рівноваги 
досліджуваних автомобілебудівних корпорацій 
здійснено на основі даних їх фінансової звітності 
[20–22] та зведено в табл. 2.

Результати дослідження стану статичної 
фінансової рівноваги провідних автомобілебу-
дівних корпорацій світу в період 2014‒2016 рр. 
показали, що індикатор фінансової рівноваги кор-
порації Toyota Motor Соrporation є більшим оди-
ниці, що свідчить про значні можливості покриття 
грошовими надходженнями потреб корпорації 
в капіталі для виконання поточних платіжних 
зобов’язань, характеризує його як зону чистого 
інвестування, але разом із тим наявна тенден-
ція до зниження значень показника. Це вказує, 
що протягом досліджуваних років стан статич-
ної фінансової рівноваги порушився в гірший 
бік, хоча його й слід характеризувати як відносну 
статичну рівновагу. Для корпорації Mercedes-
Benz значення індикатора фінансової рівноваги 
також більші одиниці та значно кращі, ніж у попе-
редньої корпорації та свідчать, що фінансовий 
стан характеризує перебування у зоні чистого 
інвестування та сприятливі можливості щодо 
покриття грошовими надходженнями потреб кор-
порації в капіталі для виконання поточних пла-
тіжних зобов’язань. Для корпорації Tesla Motors 
у досліджуваному періоді характерні значення 
індикатора фінансової рівноваги менше одиниці, 
що свідчить про відсутність необхідних можли-
востей щодо покриття грошовими надходжен-
нями потреб корпорації в капіталі для виконання 
поточних платіжних зобов’язань та характеризує 
стан фінансової рівноваги як зону чистого запо-
зичення. Разом із тим у 2016 р. спостерігається 
тенденція до поліпшення значень індикатора.
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Таблиця 2
 Стан статичної фінансової рівноваги  

провідних автомобілебудівних корпорацій світу в період 2014‒2016 рр.
Показники 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Toyota Motor Соrporation
Фінансові активи, млн. дол. 142113,38 162173,9 164643,7
Нефінансові активи, млн. дол. 232548,12 269380,6 264178,2
Фінансовий важель у структурі активів (ФВА), од. 0,611 0,602 0,623
Власний капітал, млн. дол. 136289,27 158035,6 157687
Зобов’язання, млн. дол. 132737,04 148567,2 145471,9
Фінансовий важель у структурі капіталу (ФРК), од. 1,027 1,064 1,084
Грошовий капітал, млн. дол. 96258,85 111345 106491,2
Індикатор фінансової стійкості (ІФС), од. 1,706 1,705 1,675
Стан статистичної фінансової рівноваги Зона чистого інвестування

Mercedes-Benz
Фінансові активи, млн. дол. 94541,2 112558,5 125064,73
Нефінансові активи, млн. дол. 137856,49 153578,4 172717,1
Фінансовий важель у структурі активів (ФВА), од. 0,686 0,733 0,724
Власний капітал, млн. дол. 52109,32 71898,91 84597,28
Зобов’язання, млн. дол. 82076,64 94462,77 103502,1
Фінансовий важель у структурі капіталу (ФРК), од. 0,635 0,761 0,817
Грошовий капітал, млн. дол. 85747,17 81679,49 88119,82
Індикатор фінансової стійкості (ІФС), од. 2,646 2,136 2,042
Стан статистичної фінансової рівноваги Зона чистого інвестування

Tesla Motors
Фінансові активи, млн. дол. 2245 1388,5 9917,75
Нефінансові активи, млн. дол. 3604,3 6578,7 11561,6
Фінансовий важель у структурі активів (ФВА), од. 0,623 0,211 0,858
Власний капітал, млн. дол. 911,70 1088,9 5537,9
Зобов’язання, млн. дол. 21107,20 2811,06 582
Фінансовий важель у структурі капіталу (ФРК), од. 0,043 0,387 9,515
Грошовий капітал, млн. дол. 2692,60 5489,80 6023,70
Індикатор фінансової стійкості (ІФС), од. 0,253 0,166 0,479
Стан статистичної фінансової рівноваги Зона чистого запозичення

На рис. 1 графічно відображено зміни значень інди-
катора фінансової стійкості за період 2014‒2016 рр. 
та змодельовано прогнозований тренд.

У ситуації, що характеризує фінансовий стан 
автомобілебудівних корпорацій світу, значно 
зростає роль фінансового важеля капіталу (ФВК), 

Рис. 1. Тенденції щодо змін індикатора фінансової стійкості провідних 
автомобілебудівних корпорацій світу
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Таблиця 3
Показники динамічної фінансової рівноваги  

провідних автомобілебудівних корпорацій світу за 2014‒2016 рр.

Період дослідження
Темп зміни 
власного 

капіталу (ТВК)

Темп зміни 
фінансових 
активів (ТФА)

Темп зміни 
сукупного 

капіталу (ТСК)

Темп зміни 
нефінансових 
активів (ТНФА)

Темп зміни 
зобов’язань (ТЗ)

Toyota Motor Соrporation
2014 р.
- величина, % 118,74 123,05 114,52 107,72 113,94
- ранг, одиниць 2 1 3 5 4
2015 р.
- величина, % 115,96 114,12 115,39 115,84 111,93
- ранг, одиниць 1 4 3 2 5
2016 р.
- величина, % 99,78 101,52 99,48 98,07 97,92
- ранг, одиниць 2 1 3 4 5

Mercedes-Benz
2014 р.
- величина, % 101,84 114,33 101,23 116,73 101,54
- ранг, одиниць 3 2 5 1 4
2015 р.
- величина, % 137,98 119,06 118,81 111,04 115,09
- ранг, одиниць 1 2 3 5 4
2016 р.
- величина, % 117,66 111,11 113,11 112,46 109,57
- ранг, одиниць 1 4 2 3 5

Tesla Motors
2014 р.
- величина, % 136,66 211,83 219,22 265,58 312,62
- ранг, одиниць 3 5 4 2 1
2015 р.
- величина, % 119,44 61,85 133,95 182,52 13,32
- ранг, одиниць 3 4 2 1 5
2016 р.
- величина, % 508,58 714,28 298,33 175,74 20,7
- ранг, одиниць 2 1 3 4 5

динаміка якого в змозі суттєво вплинути на зміни 
його рентабельності. Звуження меж впливу 
фінансового важеля активів (ФВА) на платоспро-
можність може виступати негативним моментом 
для досліджуваних корпорацій. У результаті якщо 
ФВА > ФВК, ІФС > 1, а грошовий капітал ста-
більно вищий нуля, то така ситуація характеризує 
збалансованість структури активів та капіталу, 
якщо ж ФВА < ФВК, ІФС < 1, а грошовий капітал 
стабільно нижчий нуля, то така ситуація харак-
теризує розбалансованість структури активів та 
капіталу.

Варто зазначити, що втрата контролю хоча б 
над одним із фінансових важелів може становити 
загрозу розбалансування фінансового стану кор-
порації.

Поглибити дослідження стану фінансової рів-
новаги провідних автомобілебудівних корпорацій 
світу дає змогу аналіз показників її динамічного 
стану (табл. 3).

Аналізування умов дотримання динамічної 
фінансової рівноваги для корпорацій Toyota Motor 
Соrporation, Mercedes-Benz та Tesla Motors реалі-
зуємо за допомогою перевірки дотримання спів-
відношення [3, с. 85], складники якого розшифро-
вано в табл. 3:

ТВК ≥ ТФА ≥ ТК ≥ ТНФА ≥ ТЗ                   (1)
Порівняння темпів росту фінансових показни-

ків провідних автомобілебудівних корпорацій світу 
показало, що умови динамічної фінансової рівно-
ваги виконуються для них не повною мірою. 

Порушення пов’язані з випереджаючими тем-
пами зростання фінансових активів корпорації, 
проте виявлені відхилення фінансового стану 
Toyota Motor Соrporation та Tesla Motors від 
стану фінансової рівноваги не є критичним, але 
потребують негайного реагування з боку фінан-
сового менеджменту для врегулювання наявних 
диспропорцій. Важливим є висновок про те, що 
стійких у часі диспропорцій у розвитку основних 
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фінансових показників корпорацій виявлено 
не було. Аналізуючи показники фінансової рів-
новаги корпорації Mercedes-Benz, вираженою 
особливістю характеру порушень фінансової 
рівноваги є зосередження залученого капіталу 
у фінансових активах, які є більш мобільними в 
управлінні, а також диспропорцією інтенсивності 
зміни нефінансових та фінансових активів, що 
є порушенням теорії пропорційності функціону-
вання та розвитку соціально-економічних сис-
тем та їх складників [13].

Рис. 2 дає можливість відслідкувати відповід-
ність фактичного фінансового стану Toyota Motor 
Соrporation, Mercedes-Benz та Tesla Motors еталон-
ному профілю динамічної фінансового рівноваги.

У коропорацій Toyota Motor Соrporation та Tesla 
Motors три показника з п’яти (темп росту сукупного 
капіталу, нефінансові активи та сума зобов’язань) 
на шкалі динамічної фінансової рівноваги займа-
ють відведені ним ранги. Це свідчить про пору-
шення фінансової рівноваги з боку співвідно-
шення показника власного капіталу та фінансових 
активів корпорації, які мали випереджаюче зрос-
тання. Також нарощення концентрації фінансових 
активів у загальній структурі майна корпорацій 
відбулося за рахунок розширення частки грошо-
вих коштів. Фінансовий стан корпорації Mercedes-
Benz за розрахованими показниками відповідає 
еталонному профілю динамічної фінансової рів-
новаги двічі ‒ за показниками зростання власного 
капіталу та зобов’язань. Збій відбувся у динаміці 
фінансових та нефінансових активів, а також зміні 
капіталу корпорації, на що слід звернути увагу 
менеджерам.

Отримані результати свідчать про наявні про-
блеми в стійкості фінансової рівноваги досліджу-
ваних корпорацій світу та необхідність обґрун-
тування низки методів і заходів нарощування 
фінансово-економічної стійкості провідних авто-
мобілебудівних корпорацій.

Використання результатів діагностики фінансо-
вої рівноваги для вибору стратегії стійкого розви-
тку провідних автомобілебудівних корпорацій світу 
стало підставою для обґрунтування: для Toyota 

Motor Соrporation – стратегії стабілізації методом 
укріплення конкурентних позицій та розширення 
частки ринку; для Mercedes-Benz – стратегії роз-
витку шляхом інвестування у відтворювальні про-
цеси; для Tesla Motors – стратегії становлення 
методом формування потенційної конкуренто-
спроможності.

Реалізація рекомендованих стратегій забезпе-
чить фінансову стійкість автомобілебудівних кор-
порацій світу в майбутньому.

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті запропоновано нове вирішення наукового 
завдання діагностики фінансового стану авто-
мобілебудівних корпорацій світу шляхом реалі-
зації ефективних стратегічних рішень. Отримані 
результати дослідження дали змогу дійти таких 
висновків.

1. У сучасних умовах формування глобального 
економічного середовища проблема забезпе-
чення фінансової стійкості корпорацій може бути 
розв’язана лише за умови підтримання фінансо-
вої рівноваги, яка виступає основою стабільності 
їх функціонування. Це викликає необхідність уточ-
нення сутності діагностики фінансового стану 
корпорацій як багатовекторної категорії, що уосо-
блює і процес дослідження фінансового стану 
об’єкта шляхом установлення ступеня покриття 
грошовими надходженнями потреби корпора-
ції в капіталі для виконання поточних платіжних 
зобов’язань і виступає інструментом виявлення 
фінансових проблем корпорації, є своєрідним 
механізмом їх усунення в тактичній та стратегіч-
ній перспективах засобом прийняття відповідних 
фінансових рішень.

2. Результати діагностики фінансової рівноваги 
автомобілебудівних корпорацій світу показали, що 
Toyota Motor Соrporation і Mercedes-Benz перебу-
вають у стані статичної фінансової рівноваги та 
в зоні «чистого інвестування», а для Tesla Motors 
характерне порушення фінансової рівноваги та 
перебування в зоні «чистого запозичення». Разом 
із тим дослідження динамічної фінансової рівно-
ваги корпорацій указує на необхідність негайного 
реагування з боку фінансового менеджменту 

Рис. 2. Діагностика фінансового стану провідних автомобілебудівних корпорацій  
за даними 2016 р. методом оцінки динамічної фінансової рівноваги (за даними табл. 3)
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Toyota Motor Соrporation і Tesla Motors для розро-
блення заходів з підвищення фінансової стійкості 
корпорацій.

3. Для поліпшення фінансової рівноваги та 
фінансового стану корпорацій у цілому доцільно 
реалізувати: для Toyota Motor Соrporation – 
стратегію стабілізації методом укріплення кон-
курентних позицій та розширення частки ринку, 
для Mercedes-Benz – стратегію розвитку шляхом 
інвестування у відтворювальні процеси, а для 
Tesla Motors – стратегію становлення методом 
формування потенційної конкурентоспромож-
ності.

Подальші розвідки слід спрямувати в напрямі 
розроблення концептуальних засад і механізмів 
підвищення фінансової стійкості корпорацій.
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