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2.5 Стабільність фінансової рівноваги підприємств 

Загальне тлумачення рівноваги у словнику В. І. Даля зосереджується на 
«рівності сил, знищення двох супротивних сил» та «покої тіла, при дії на 
нього сил з різних сторін» [3, с. 8]. Зарубіжна наукова думка вживає термін 
«equilibrium» у розумінні загальної рівноваги на макрорівні або часткової 
рівноваги на окремих ринках [13]. Вивчення фінансової рівноваги 
підприємства зарубіжними вченими відповідає терміну «financial health», що 
в перекладі означає «фінансове здоров‘я» [12, 16]. Вперше розмежування 
здорового (рівноважного) та хворого (нерівноважного) стану економіки 
запропонував, вірний своїй лікарській професії, лідер школи фізіократів 
Франсуа Кене, розробивши у 1758 р. «Економічну таблицю», яка стала 
важливим кроком на шляху до формування сучасних поглядів на поняття 
економічної рівноваги [5, с. 162]. Тому, не випадково, що у зарубіжній 
економічній науці досить поширена думка про фінансову рівновагу 
підприємства як противагу банкрутства [14, 20]. 

Стабільність є функціональною формою рівноваги. Вона означає 
«властивість бути сталим, незмінним, стійким» [2, с. 1381]. Це означає, що 
стабільність має часовий характер і проявляється як збереження 
рівноважного стану у часі [10, с. 33]. Слід зауважити, що саме з такої позиції 
А. Маршаллом було сформульоване поняття «стабільної рівноваги» як 
зрівноваження попиту та пропозиції на ринку товарів у довгостроковому 
періоді [8, с. 263]. 

Якщо стійкість носить частковий (індивідуальний) характер, тобто є 
справедливою у певний момент часу, то стабільність є загальною 
властивістю рівноваги – тривалою у часі. Це означає, що стійкість – форма 
прояву статичної рівноваги, а збереження стійкого стану у часі, тобто прояв 
стабільності, є ознакою динамічної рівноваги. Долаючи межі статичного 
стану економічна система виходить на шлях саморозвитку, основою якого є 
динамічна рівновага. Остання через властиву їй стабільність здатна 
поширюватися від мікрорівня через мезорівень на макрорівень.  

Продовження життя системи полягає у досягненні нею стадії 
динамічної рівноваги з характерними ознаками стабільності. Отже, 
динамічна рівновага – це не мета, це шлях забезпечення засад сталого 
розвитку системи. У перекладі з англійської «сталий розвиток» (sustainable 
development) означає «розвиток, що підтримується». За компетентною 
думкою науковців в контексті цієї підтримки мова йде про «здатність 
утримувати рівновагу» [9, с. 25]. Таким чином, динамічна рівновага і сталий 
розвиток утворюють спільний позитивний причинно-наслідковий зв‘язок у 
функціонуванні системи. Нерівноважна система апріорі не може бути 
стійкою до впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, тим більше неспроможна 
зберігати відсутню якість у часі, що означає бути стабільною.  

Стабільна форма має кількісну та якісну сторони оцінки, через які 
ідентифікується стан рівноваги. 

Для аналізу фінансового стану підприємства на предмет виявлення 
функціональної форми (стабільної чи нестабільної) фінансової рівноваги чи 
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взагалі її порушення застосовується широкий загал спеціальних методів 
економічного аналізу (коефіцієнтний аналіз [19], матричний аналіз [6], 
балансовий метод [1], комплексний аналіз [7], економіко-математичні методи 
[15, 18]). Слід зауважити, що за умов високої волатильності 
макроекономічних факторів процес прийняття управлінських рішень 
потребує особливої інформаційної підтримки. Високою якістю результатів 
дослідження себе добре зарекомендував математичний гностичний аналіз, 
який дозволяє моделювати взаємозв‘язки між економічними показниками у 
коротко- і довгостроковій перспективі. Моделі, побудовані на основі 
використання гностичного аналізу є менш вимогливими до обов‘язкової 
наявності нормального розподілу даних. Завдяки цій особливості гностичний 
аналіз актуальний для нашого дослідження, адже показникам рівноважних 
станів різних рівнів економічної ієрархії не властивий нормальний розподіл. 
Втім, присутній між ними стохастичний зв‘язок є цікавим для вивчення 
шляхом моделювання.  

Гностичний аналіз – альтернативний метод, завдяки якому здійснюється 
обробка та оцінка даних на основі використання гностичної теорії для 
окремих невеликих вибірок інформативних даних з наявністю певної 
невизначеності. Гностична теорія – математична нестатистична теорія даних, 
які отримані на основі квантифікації з врахуванням фактору невизначеності. 
Наявність статистичних обмежень для отримання правдивих даних для 
вибірок з невеликою кількістю даних викликає необхідність практичного 
застосування гностичної теорії.  

Математична гностична теорія пропонує новий спосіб аналітичної 
обробки неточних даних, що базується на поєднанні теорії кількісного 
аналізу, Ріманової геометрії, релятивістської механіки, термодинаміки та 
алгебри. Методологія математичної гностичної теорії розвивається 
зарубіжними вченими з 1984 р. [17, с. 47]. Незважаючи на досить активне 
використання гностичного аналізу в країнах Європи, його застосування в 
Україні слабко розвинуте.  

Проведемо економіко-математичне моделювання для встановлення 
взаємозв‘язку внутрішніх чинників та стабільності фінансової рівноваги 
підприємств. На основі фінансової звітності двадцяти шести підприємств 
машинобудівної промисловості України сформована вихідна база даних для 
прогнозування фінансової рівноваги виробників цієї сфери [11]. 
Репрезентативність зробленої вибірки обумовлена часткою виробленої і 
реалізованої продукції цією групою підприємств, яка за 2018р. становить 
24% у загальному обсязі промислової продукції машинобудування в Україні. 
Стандартна похибка кожного варіанту моделювання часової форми 
фінансової рівноваги вітчизняних машинобудівних підприємств наведена на 
рисунку 1. 
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Волатильність прогнозу індексу стабільності фінансової рівноваги
машинобудівних підприємств
Середньоквадратичне відхилення фактичного значення індексу
стабільності фінансової рівноваги машинобудівних підприємств

 Рисунок 1 – Статистична характеристика варіантів моделювання 
індексу стабільності фінансової рівноваги машинобудівних підприємств 
України 

Джерело: Розраховано автором за даними [11] 

 

Серед семи варіантів довгострокового прогнозування найбільш 
статистично обґрунтованим є восьмий варіант (R8), оскільки він має 
найменшу похибку прогнозу результативного показника. Так, за восьмим 
варіантом моделювання середньоквадратичне відхилення індексу 
стабільності фінансової рівноваги машинобудівних підприємств є нижчим 
від волатильності прогнозу. Варіант R8 дозволяє прогнозувати стабільність 
фінансової рівноваги на перспективу до двох років на основі динаміки 
основних фінансових показників діяльності машинобудівного підприємства. 

Розглянемо результати моделювання індексу стабільності фінансової 
рівноваги виробника сфери машинобудування за варіантом R8, проведеного 
на основі даних таблиці 1.  

Таблиця 1 – Вихідна база даних для прогнозування індексу 
стабільності фінансової рівноваги машинобудівних підприємств України 
за 2006-2017рр. 

Фактор Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Y 

2007р. 0,971 0,966 89,055 0,990 1,107 1,337 88,669 0,110 

2008р. 0,970 0,979 94,234 1,038 1,065 1,265 126,425 0,483 

2009р. 0,828 0,872 90,528 0,964 0,863 1,186 101,004 0,124 

2010р. 1,261 1,208 103,915 1,106 1,644 1,534 128,623 0,302 

2011р. 0,907 0,928 95,153 0,960 0,958 1,119 108,364 0,357 

2012р. 0,939 0,915 107,424 1,054 1,452 1,502 123,094 0,292 

2013р. 0,998 0,971 101,904 1,033 1,411 1,607 123,889 0,184 

2014р. 0,983 0,959 99,699 0,951 0,974 0,866 112,753 0,178 

2015р. 0,771 0,826 85,469 0,813 0,548 0,661 84,034 0,081 

2016р. 0,796 0,902 89,294 1,098 1,310 4,587 92,109 0,298 

2017р. 0,819 0,895 94,186 1,009 0,375 0,149 89,845 0,200 

2018р. 1,096 1,009 123,403 1,074 1,184 1,070 128,519 0,474 

Джерело: розраховано автором за даними [4, 11] 
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На рисунку 2 представлена участь внутрішніх факторів у формуванні 
прогнозної величини індексу стабільності фінансової рівноваги 
машинобудівного підприємства у короткостроковій 
перспективі
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Рисунок 2 – Участь внутрішніх факторів у формуванні прогнозної 

величини індексу стабільності фінансової рівноваги машинобудівного 
підприємства у короткостроковому періоді 

Джерело: розраховано автором за даними [11] 

 

Визначальними факторами формування стабільності фінансової 
рівноваги машинобудівного підприємства у короткостроковому періоді є 
балансовий курс акції та загальний рівень платоспроможності. Результати 
економіко-математичного моделювання повністю відповідають 
теоретичному обґрунтуванню етапів розвитку позитивної фінансової 
рівноваги. Отже, збереження стабільності фінансової рівноваги 
машинобудівного підприємства у часі забезпечується його життєздатністю та 
спроможністю до саморозвитку. Стабільна платоспроможність є індикатором 
його життєздатності, а поступальний приріст балансового курсу акції 
відображає успішність сталого розвитку діяльності машинобудівного 
підприємства. Водночас, майже непомітним для стабільності фінансової 
рівноваги є вплив технічного балансу доходів і витрат підприємства і зовсім 
незначну участь у її забезпечення приймають структурні показники балансу. 
Це означає, що короткострокова стабільність фінансової рівноваги залежить 
більше не від кількісних параметрів фінансового потенціалу підприємства, а 
від його якісного стану, що виявляється у збалансованості прийнятого 
ризику, ліквідності та прибутковості.  

У зв‘язку з цим цікаво порівняти зміну пріоритетності впливу 
внутрішніх факторів на формування стабільності фінансової рівноваги у 
довгостроковому періоді. Ранжування внутрішніх факторів за значимістю їх 
впливу на стабільність довгострокової фінансової рівноваги 
машинобудівного підприємства представлене на рисунку 3. 
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 Рисунок 3 – Ранговий ряд пріоритетності впливу внутрішніх факторів 
на формування стабільності фінансової рівноваги машинобудівного 
підприємства у довгостроковому періоді 

Джерело: розраховано автором за даними [11] 

 

Як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді темпи росту 
коефіцієнта покриття та балансового курсу акції не поступаються провідною 
роллю у формуванні фінансової рівноваги машинобудівного підприємства. 
Втім, названі показники міняються місцями між собою. Так, у досягненні 
фінансової рівноваги на низькому рівні, необхідної для забезпечення 
життєздатності підприємства, найважливішу роль відіграє коефіцієнт 
покриття. І тут не має ніякої суперечності, адже він є індикатором балансу 
вимог і зобов‘язань, досягнення якого забезпечує виживання підприємства у 
довгостроковому періоді.  

Інша особливість формування стабільної довгострокової фінансової 
рівноваги машинобудівного підприємства полягає у тому, що підвищується 
значимість кількісних співвідношень у структурі активів, капіталу та 
фінансових результатів. Так, технічний баланс доходів і витрат посідає третє 
місце, а перший та другий індикатори фінансової рівноваги – відповідно, 
четверте та п‘яте місця у рейтингу формування її стабільної форми у 

довгостроковому періоді. Отже, кількісні пропорції раціональної структури 
балансу та фінансових результатів машинобудівного підприємства є більш 
значимими для формування його довгострокової фінансової рівноваги. Саме 
їх тривалий синтез формує нову якість фінансової рівноваги підприємства у 
короткостроковому періоді. Так, у взаємозв‘язку стабільної та стійкої форм 
справджується закон переходу кількісних напрацювань підприємства у сфері 
формування фінансової рівноваги у її якісні характеристики. 

За восьмим варіантом короткострокове прогнозування стабільності 
фінансової рівноваги машинобудівного підприємства здійснюється на основі 
такого рівняння регресії: 
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7654321 00179,000355,000579,000974,00,000140,0044400088,0 ХХXXXXXY  , (1) 

де Y – індекс стабільності фінансової рівноваги машинобудівного 
підприємства; 

Х1 – темп росту першого індикатора фінансової рівноваги; 
Х2 – темп росту другого індикатора фінансової рівноваги; 
Х3 – темп росту коефіцієнта покриття; 
Х4 – темп росту рівня окупності витрат; 
Х5 – темп росту коефіцієнта внутрішнього зростання; 
Х6 – темп росту коефіцієнта стійкого зростання; 
Х7 – темп росту балансового курсу акції. 
У таблиці 2 представлена статистична характеристика економіко-

математичної моделі (1), яка дозволяє зробити короткостроковий прогноз 
індексу стабільності фінансової рівноваги машинобудівних підприємств 
України. 

Таблиця 2 – Статистична характеристика економіко-

математичної моделі короткострокового прогнозу індексу стабільності 
фінансової рівноваги машинобудівних підприємств України 

Фактор 
Ваговий 

коефіцієнт 

Середньо-

квадратичне 
відхилення 

вагового 
коефіцієнта 

Рівень 
статистичної 
значущості 

фактора 

Середній вплив 
фактора на 

індекс стійкості 
фінансової 
рівноваги 

Ймовірність 
нульової 
гіпотези 

Х1 0,00088 0,71131 0,93 0,81572 0,01048 

Х2 0,00444 0,74086 0,95 0,41971 0,00564 

Х3 0,00014 0,00143 96,18 1,36591 0,000004 

Х4 0,00974 0,23532 1,00 0,97694 0,00252 

Х5 0,00579 0,09768 1,06 0,06134 0,01682 

Х6 0,00355 0,02503 1,45 0,05141 0,01897 

Х7 0,00179 0,00120 109,01 1,04520 0,00002 

Джерело: розраховано автором за даними [11] 

 

Охарактеризуємо параметри моделі (1). Вплив внутрішніх факторів на 
стабільність фінансової рівноваги машинобудівних підприємств за умов 
незмінності інших чинників характеризується такими даними:  

1) прискорення темпу росту першого індикатора фінансової рівноваги 
на один відсоток обумовлює підвищення індексу стабільності фінансової 
рівноваги машинобудівного підприємства в середньому на 0,00088. Це 
відбувається за рахунок зміцнення статичного стану фінансової стійкості на 
основі збільшення власного капіталу, який є гарантом фінансової 
незалежності підприємства; 

2) прискорення темпу росту другого індикатора фінансової рівноваги на 
один відсоток обумовлює підвищення індексу стабільності фінансової 
рівноваги машинобудівного підприємства в середньому на 0,00444. Це 
відбувається внаслідок покращення структури активів з точки зору їх 
ліквідності, що позитивно впливає на платоспроможність підприємства;  
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3) приріст загального рівня платоспроможності на один відсоток 
призводить до росту індексу стабільності фінансової рівноваги 
машинобудівного підприємства в середньому на 0,00014. Цей зв‘язок є 
базовим у процесі забезпечення життєздатності підприємства;  

4) підвищення темпу росту рівня окупності витрат на один відсоток 
зміцнює індекс стабільності фінансової рівноваги машинобудівного 
підприємства в середньому на 0,00974. Прискорене зростання доходів 
порівняно із його витратами є основною сталої прибутковості діяльності 
підприємства; 

5) прискорення росту коефіцієнта внутрішнього зростання на один 
відсоток спонукає індекс стабільності фінансової рівноваги машинобудівного 
підприємства до підвищення в середньому на 0,00579. Так, розширення 
фінансування розвитку активів підприємства за рахунок рекапіталізації 
чистого прибутку свідчить про використання найменш ризикових шляхів для 
збільшення прибутковості. Це можна розцінювати критерієм того, чи працює 
підприємство над вирішенням основного фінансового протиріччя, і наскільки 
це вдало у нього виходить; 

6) прискорення росту коефіцієнта стійкого зростання на один відсоток 
сприяє підвищенню індексу стабільності фінансової рівноваги 
машинобудівного підприємства в середньому на 0,00355. Дія цього 
взаємозв‘язку базується на активізації поповнення власного капіталу за 
рахунок основного власного внутрішнього фінансового джерела – прибутку. 
Стабільна поточна прибутковість нарощує власний капітал підприємства, що 
є запорукою росту балансового курсу акції; 

7) в свою чергу, підвищення інтенсивності росту балансового курсу 
акції на один відсоток обумовлює зростання індексу стабільності фінансової 
рівноваги машинобудівного підприємства в середньому на 0,00179 та 
свідчить про досягнення стратегічної мети фінансового менеджменту на 
підприємстві – максимізацію вартості його бізнесу. 

Вище обґрунтовані кількісні параметри взаємозв‘язків внутрішніх 
факторів із результативним показником можна вважати справедливими, 
оскільки нульова гіпотеза є неспроможною. Про це свідчить низька, менша за 
0,02, ймовірність її існування.  

Адекватність результатів прогнозу за моделлю (1) підтверджується їх 
синхронністю з динамікою фактичного індексу стабільності фінансової 
рівноваги машинобудівних підприємств у 2007-2018рр. (рис. 4). Особливість 
прогнозу за моделлю (1) полягає у представленні динаміки індексу 
стабільності фінансової рівноваги без яскраво виражених злетів та падінь, які 
можуть відбутися в реальності. При розробці стратегії управління 
фінансовою рівновагою необхідно враховувати дану особливість прогнозу її 
стабільності і більше звертати увагу на саме очікування спадної хвилі. Слід 
також відмітити, і другу особливість прогнозу за моделлю (1): зниження 
індексу передбачалося у 2010р., але фактично розпочалося у 2011р. Подібна 
лагова розбіжність є корисною в управлінні, оскільки дозволяє виявити 
несприятливу тенденцію тоді, коли є час на вжиття заходів щодо її 
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попередження. Це означає, що прогнозована хвиля зниження за моделлю (2), 

може взагалі не відбутися в реальності.  
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Рисунок 4 – Динаміка індексу стабільності фінансової рівноваги 
машинобудівних підприємств України та його очікуваний тренд до 2020р. 

Джерело: побудовано автором за результатами розрахунків, представлених у 
таблицях 1 та 2 

 

Характеризуючи тренд індексу стабільності фінансової рівноваги 
машинобудівних підприємств у 2016-2018рр., слід відмітити його утримання 
на одному, хоч і низькому, рівні. Це свідчить про слабку, але не втрачену 
збалансованість фінансового потенціалу машинобудівних підприємств. 
Нажаль, тренд індексу стабільності фінансової рівноваги виробників галузі 
машинобудування не прямує до оптимальної межі (одиниці і вище), але й 
поглиблення спаду не очікується. Передбачувана стабілізація стану 
фінансової рівноваги машинобудівних підприємств може стати гарним 
підґрунтям для започаткування її висхідної хвилі розвитку. Для того, щоб не 
помилитися у прийнятті адекватних дійсності управлінських рішень 
необхідно також враховувати загрозу зниження індексу стійкості фінансової 
рівноваги машинобудівних підприємств внаслідок несприятливого впливу 
макроекономічної нестабільності. Отже, фінансовий потенціал вітчизняних 
машинобудівних підприємств критично не розбалансований, однак його 
міцність постраждала від зовнішніх шоків. Тому, якісний стан фінансової 
рівноваги машинобудівних підприємств визнається як вразливий, що 
перебуває під зовнішньою загрозою погіршення макроекономічної ситуації.  

Таким чином, ключовою проблемою, від вирішення якої залежить 
зміцнення стійкості та стабільності фінансової рівноваги машинобудівних 
підприємств є макроекономічна стабілізація в Україні. Необхідним також є 
розширення, не без сприяння держави, ринкової ніші машинобудівної 
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продукції вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку. Для розвитку 
присутності українських машинобудівників на зовнішньому ринку важливою 
є фінансова та організаційна участь іноземних інвесторів. Виведення 
українських виробників на нові ринки світового рівня можливе при умові 
здійснення переходу вітчизняного машинобудування на євростандарти. 
Ігнорування вирішення цих проблем призведе до критичного 
розбалансування фінансової рівноваги вітчизняних машинобудівних 
підприємств, ознакою якого стане зниження індексів її стійкості та 
стабільності.  
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