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In this article the generally accepted rules of financial planning has been summarizes. The "golden rules" 
essence of accounting, financing, balance sheet, liquidity, auditing, and economy of the enterprise has been disclosed. 
Horizontal interconnection between chapters of the balance sheet for the Ukrainian enterprises that provide 
information about the "normal" financial position of an entity has been proposed. 
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В статті узагальнено загальноприйняті правила фінансового планування. Розкрито сутність 
«золотих правил» бухгалтерського обліку, фінансування, балансу, ліквідності, аудиту, економіки підприємства. 
Запропоновано горизонтальні співвідношення між окремими розділами активу і пасиву бухгалтерського 
балансу для українського підприємства, що забезпечують інформацією про «нормальний» фінансовий стан 
суб’єкта господарювання. 

Ключові слова: фінансова рівновага, горизонтальні правила фінансових пропорцій в балансі, 
паралельність фінансування та інвестування 

 

В умовах глобалізації щоденно підвищуються вимоги користувачів до інформації 
бухгалтерського балансу. В країнах Європи при прийнятті рішень інвесторами, 
позичальниками та іншими кредиторами щодо надання ресурсів суб’єкту господарювання 
вважається за доцільне керуватися загальноприйнятими правилами, які пояснюють деякі 
фінансові пропорції між окремими позиціями бухгалтерського балансу підприємства. Ці 
правила не є законами, оскільки вони випливають з приблизних припущень і тому не завжди 
враховують особливості деяких випадків. Проте, вони є певною допомогою і орієнтиром для 
фінансового планування та формування судження щодо «нормального» фінансового стану 
конкретного підприємства. 

Варто зауважити, що «золоте правило» бухгалтерського обліку визначає, що баланс 
складається із двох частин: лівої (актив) та правої (пасив), а підсумки обох частин повинні 
бути рівні. Проте, баланс є не тільки способом подання інформації у вигляді двосторонньої 
таблиці з рівними підсумками, а також статичним документом, що відображає фінансовий 
стан підприємства на визначену дату, але є й символом дотримання фінансової рівноваги на 
підприємстві та забезпечення його ліквідності. Одним із способів перевірки рівня 
забезпечення фінансової рівноваги є визначення відповідності окремих позицій балансу 
вимогам правил фінансування, до яких належать: «золоте правило» фінансування; «золоте 
правило» балансу; «золоте правило» ліквідності. 

Європейські та вітчизняні науковці визначають як горизонтальні правила 
взаємозв'язку статей балансу – має існувати взаємозв'язок між окремими статтями активної 
частини балансу (майна) і статтями в пасивній його частині (джерел фінансування майна - 
капіталу і зобов’язань), так і вертикальні правила структуризації джерел фінансування майна 
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– повинні дотримуватися норми співвідношення власного капіталу до позикового, що 
підлягає поверненню із сплатою відсотків, та залученого капіталу, що знаходиться в 
розпорядженні підприємства тимчасово на безоплатній основі.  

Фінансисти Європи керуються такими правилами фінансування [1], що забезпечують 
формування «задовільної» структури бухгалтерського балансу та характеризують 
«нормальний» фінансовий стан суб’єкта господарювання (табл.1). 

Таблиця 1 
Правила фінансування, що забезпечують користувачів інформацією про «нормальний» 

фінансовий стан суб’єкта господарювання 
Правило Пояснення правила 

Правило 1.  
Золоте правило 

балансу 

Основні засоби підприємства мають бути профінансовані: пасивна частина – земля, 
будівлі, споруди, передавальні пристрої і багаторічні насадження - власним капіталом; 
активна частина – машини та обладнання,  транспортні засоби - довгостроковим 
позичковим капіталом (довгостроковими кредитами банків).  

Оскільки придбаваючи, споруджуючи чи виготовляючи об’єкти основних засобів, 
підприємства здійснюють капітальні інвестиції, для фінансування капітальних вкладень 
мають використовуватися як власний капітал (прибуток, амортизаційні відрахування), так і 
довгостроково залучений капітал (довгострокові кредити банків та інші довгострокові 
зобов’язання). 

Правило 2. Золоте 
правило 

фінансування 

Термін фінансування основного засобу активної частини довгостроковим позичковим 
капіталом не повинен перевищувати передбачуваного терміну використання конкретного 
основного засобу. За допомогою узгодження термінів довгостроковий банківський кредит, 
отриманий для придбання основного засобу, буде повернений у будь-якому випадку 
впродовж передбачуваного терміну використання основного засобу. Проведені 
амортизаційні відрахування можуть слугувати для погашення довгострокового кредиту. 

Довгострокові пасиви мають використовуватися не лише для фінансування основних 
засобів, а й для довгострокових оборотних активів (наприклад, незавершеного 
виробництва). 

Правило 3. 
Коливання 
потреби у 
оборотних 

активах у зв’язку 
із зміною 
масштабів 
діяльності 

Фінансування додаткової потреби у оборотних активах, що виникає внаслідок 
зростання масштабів діяльності, має бути проведене короткостроковими позичковими 
коштами (короткостроковими кредитами банків). Терміни дії короткострокових кредитів 
банків під додаткові оборотні активи (при збільшенні ефективності використання основних 
засобів та нормальної виробничої потужності) повинні збігатися з термінами фактичної 
потреби підприємства в додатковому капіталі. Для такої частини оборотних активів, що 
схильна до коливань у зв'язку зі зміною обсягів діяльності, особливо підходить 
використання контокорентного кредиту. 

Правило 4. Золоте 
правило 

ліквідності 

Активи підприємства мають фінансуватися пасивами такої ж строковості. Оборотні 
активи мають фінансуватися так, щоб кредиторські заборгованості, які виникають у зв’язку 
з цим, могли бути сплачені своєчасно. Всі заборгованості підприємства по закінченню 
певного терміну договору мають бути виплачені.  

Правило 5. 
Фінансування з 
мінімальними 
витратами 

Необхідно враховувати такі моменти: проводити своєчасну подачу заявок на 
короткостроковий банківський кредит - для фінансування виробничих потреб; 
поліпшувати ліквідність підприємства через зміну термінів реалізації продукції і 
придбання виробничих запасів;  використовувати знижки постачальників за розрахунок 
готівкою. 

Правило 6. 
Ліквідні кошти 

Грошові кошти мають вкладатися найрентабельніше. Як форму вкладення тимчасово 
не задіяних грошових коштів можна розглядати ощадні або депозитні рахунки у банках. 
Довгостроково «заморожені» суми можуть бути вкладені залежно від терміну доступності 
під вищі відсотки. 

Правило 7. 
Пільгові кредити 

Пільгові і субсидійовані кредити не повинні сплачуватися передчасно. Це правило діє 
за умови, якщо кошти, що є у розпорядженні підприємства для сплати заборгованості, 
можна вкласти з отриманням більших відсотків, ніж відсотки по кредиту, що виплачуються 
(що часто властиво пільговим кредитам).  

Правило 8. 
Пороги платежів 
по банківських 

кредитах 

Розміри виплат по відсотках і платежів по кредитах не повинні перевищувати 
відповідних порогів платоспроможності. Основна вимога – підприємство має покривати 
доходами як мінімум платежі по кредитах (відсотки + погашення тіла кредиту). 
Довгостроковий поріг платежів по кредитах (поріг виплат по відсотках) – платежі по 
кредитах, які можуть бути покриті доходами підприємства без використання додатково 
амортизаційних накопичень. При короткостроковому порозі платежів по кредитах 
враховуються всі амортизаційні відрахування, а також доходи невиробничої діяльності.  
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Слід відмітити, що «золоте правило» фінансування називають також золотим 
банківським правилом, або правилом узгодженості (конгруентності, паралельності) 
строків. Іншими словами «золоте правило» фінансування можна сформулювати так: 
поточні витрати покриваються з поточних доходів, інвестиції фінансуються позиковими 
коштами. При цьому «золоте правило» фінансування вимагає, щоби узгоджувалися статті 
активів (А) і пасивів (П) бухгалтерського балансу за такими термінами окупності: 

1) від 0 до 3 місяців (агрегати А1 і П1); 
2) від 3 до 6 місяців (агрегати А2 і П2); 
3) від 6 до 12 місяців (агрегати А3 і П3); 
4) більше 12 місяців (агрегати А4 і П4). 

Умови «золотого правила» балансу у напрямку формування «задовільної» структури 
балансу українського підприємства узагальнено на рис.1. 

 
Із рис.1 видно, що у підприємств із стійким фінансовим станом нормальними 

джерелами покриття необоротних активів (І розділу активу) є власний капітал (І розділ 
пасиву) і довгострокові зобов'язання і забезпечення (ІІ розділ пасиву), що в сукупності 
складають перманентний капітал підприємства (р.1495+р.1595). Оборотні матеріальні активи 
(запаси) формуються за рахунок власного капіталу, який залишився після покриття 
необоротних активів, а оборотні фінансові активи формуються за рахунок поточних 
зобов'язань (ІІІ розділ пасиву). За такої умови у підприємства є власний оборотний капітал 
(ВОК). 

Якщо підприємство утримує на балансі необоротні активи та групи вибуття, 
призначені для продажу на дату балансу, то розкриття інформації про них у фінансовій 
звітності згідно ПСБО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність» відбувається разом із пов’язаними із ними зобов’язаннями. З точки зору 
експертної оцінки структура бухгалтерського балансу такого підприємства є «задовільною».  

Підприємства, фінансовий стан яких є кризовим, мають недостатній обсяг власного 
капіталу. Це змушує їх навіть для покриття необоротних активів залучати поточні 
зобов'язання, призначені для фінансування поточних активів, що на рис.1 показано 
пунктирною лінією. Структура бухгалтерського балансу такого підприємства є 
«незадовільною». 

АКТИВ (А) - рядок 1300 
(26 статей та 22 субстатті) 

ПАСИВ (П) - рядок 1900 
(23 статті та 21 субстаття) 

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ (ІА) - рядок 
1095 (14 статей і 7 субстатей) 

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ (ІІА) - рядок 1195 
(11 статей і 15 субстатей) 

ІІІ. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, 
УТРИМУВАНІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА ГРУПИ 

ВИБУТТЯ (ІІІА) - рядок 1200 
(1 стаття) 

ІІІ. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ІІІП) - рядок 1695 
(10 статей і 6 субстатей) 

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (ІП) - рядок 1495
(7 статей і 3 субстатті) 

ІІ. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ІІП) - рядок 1595 
(5 статей і 11 субстатей) 

IV. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ, ПОВЯЗАНІ З 

НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ, 
УТРИМУВАНИМИ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ТА 

ГРУПАМИ ВИБУТТЯ (ІVП) - рядок 1700 
(1 стаття і 1 субстаття) 

= 

Запаси (ІІА.1) - рядок 1100 

Розрахунки, кошти та інші 
оборотні фінансові активи 

(ІІА.2)  - рядки 1125-1190 

Рис.1. Структура фінансування та взаємозв'язки активу і пасиву бухгалтерського 
балансу українського підприємства, що характеризують «нормальний» фінансовий 

стан 
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Можливі інтерпретації «золотого правила» балансу для різних моделей стратегії 
фінансування активів для українського підприємства представлено на рис.2. 

 
Узагальнення співвідношень між окремими позиціями бухгалтерського балансу для 

українського підприємства, що забезпечують інформацією про фінансову рівновагу та 
ліквідність, «нормальний» фінансовий стан суб’єкта господарювання запропоновано у табл.2 

Таблиця 2 
«Золоті правила» в аналізі бухгалтерського балансу для прийняття рішення про 

«нормальний» фінансовий стан суб’єкта господарювання 
Правило Вимога для виконання умов 
Правило 1. Δ А = Δ П 
Правило 2. І А ≤ І П 
Правило 3. ІІ А + ІІІ А ≥ ІІ П + ІІІ П + ІV П 
Правило 4. І П + ІІ П � І А ; І А / (І П + ІІ П ) ≤ 1; (І П + ІІ П ) / І А ≥ 1 
Правило 5. ІІ А � ІІІ П 
Правило 6. ІІ П ≤ І А 
Правило 7. І П > ІІ П + ІІІ П + ІV П 
Правило 8. ВОК = І П + ІІ П – І А = ІІ А + ІІІ А – ІІІ П – ІV П > 0 
Правило 9. ІІ А + ІІІ А / ІІІ П + ІV П ≥ 1 
Правило 10. (І П + ІІ П ) / (І А  + ІІ А.1) ≥ 1 

 

 

Наприкінці зазначимо, що у різних предметних сферах економічних наук існують свої 
«золоті правила». Зокрема, у західних країнах існують «золоті правила» аудиторів щодо 
виявлення шахрайства у фінансовій звітності, основним з яких є правило необхідності 
з’ясування причин відхилень суттєвих показників фінансових звітів від середньогалузевих та 
прогнозних значень. "Золоте правило" економіки підприємства вимагає додержання умови, 
за якої темпи зростання чистого прибутку підприємства мають перевищувати темпи 
зростання чистого доходу від реалізації продукції, а останні повинні бути вищими за темпи 
зростання активів. «Золоте правило» управління кредиторською заборгованістю полягає в 
максимально можливому збільшенні терміну погашення при недопущенні порушення 
сформованих ділових відносин між контрагентами. 
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Рис. 2. «Золоте правило» балансу для різних моделей стратегії фінансування активів 
українського підприємства 


