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У статті висвітлені основні підходи щодо визначення сутності фінансової рівноваги підприєм-
ства. Обґрунтовано необхідність забезпечення фінансової рівноваги у сучасних умовах господа-
рювання та окреслено коло факторів, що впливають на її формування. Проведена оцінка умов
забезпечення і стану фінансової рівноваги ряду аграрних підприємств. Виявлено вплив стану фінан-
сової рівноваги на показники їх фінансово-економічної діяльності.
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ВСТУП
Фінансова криза останніх років стала основним каталізатором прийняття виважених та об-

ґрунтованих управлінських рішень щодо подальшого розвитку підприємств будь-якої галузі
підприємницької діяльності. На перший план частіше стали висуватися питання, пов’язані із
фінансовою стабільністю підприємств, яка в першу чергу залежить від фінансового ризику, рівень
якого обумовлюється сформованою структурою капіталу. Фінансова стабільність безпосередньо
пов’язана із можливістю забезпечення необхідного рівня платоспроможності, тобто здатності
підприємства своєчасно і в повному обсязі погашати свої зобов’язання, що в сучасних умовах
господарювання є запорукою успішної діяльності і формування позитивного ділового іміджу. В
свою чергу нестійкий фінансовий стан підприємств може призводити до ряду негативних наслідків,
що в кінцевому підсумку спричиняє зниження ефективності фінансово-господарської діяльності
та становить загрозу фінансовій безпеці підприємства.

За твердженням багатьох дослідників основним індикатором потенціалу фінансової стабіль-
ності підприємства є фінансова рівновага. Саме вона є необхідною передумовою зростання рин-
кової вартості підприємства в майбутньому. Розробка дієвого механізму управління фінансовою
рівновагою є однією з важливих проблем сьогодення, вирішення якої дозволить запобігти виник-
ненню негативних тенденцій, які формуються під впливом чинників зовнішнього і внутрішнього
середовища, та обмежити їх можливий вплив на підприємство. Крім того, це дозволить сформу-
вати обґрунтовану фінансову стратегію розвитку підприємства, в рамках якої окреслити основні
засади управління грошовими потоками, прибутком суб’єкта господарювання, розробити дієву
політику управління активами, формування власних фінансових ресурсів, залучення позикового
капіталу, управління реальними і фінансовими інвестиціями, фінансовими ризиками тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Висвітленню питань, пов’язаних з економічною рівновагою, присвячені чисельні праці захід-

них і вітчизняних науковців. Дещо обмеженими порівно з цим є дослідження фінансової рівнова-
ги, що викликає, в свою чергу, певну неузгодженість категоріального апарату і полеміку серед
науковців. Загалом серед найбільш ґрунтовних робіт стосовно цього питання слід виділити праці
М.Д. Білик [2], І.О. Бланка [3], А.А. Вехоревої, Л.Т. Гіляровської [4], А.В. Грачова [1], М.О. Кизим [6],
Л.А. Костирко [9], Л.А. Лахтіонової [11], Г.В. Савицької, О.О. Терещенка [13], Т.Є. Унковської [14].
Однак, різноманітність підходів щодо окреслення сутності, значення, чинників формування фінан-
сової рівноваги, виділення методів, моделей її оцінки потребує їх певної систематизації і узагаль-
нення. Це сприятиме розробці дієвого механізму управління фінансовою рівновагою, який можна
успішно застосовувати у практиці господарювання підприємств.

Метою статті є дослідження підходів щодо визначення сутності фінансової рівноваги, особли-
востей її встановлення, оцінка умов забезпечення і стану фінансової рівноваги аграрних
підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ
Дослідженню питань забезпечення фінансової рівноваги як на макрорівні, так і на рівні окре-

мого суб’єкта господарювання приділялася значна увага науковців у різні історичні періоди. Зас-
новниками теорії «загальної економічної рівноваги», що вважається однією з фундаментальних в
економічній науці, були видатні вчені-економісти А. Маршалл, який ґрунтовно досліджував умо-
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ви часткової рівноваги, Л. Вальрас, що розробив першу модель загальної економічної рівноваги,
Дж. Робінсон і Е. Чемберлін, які проводили аналіз ринкової рівноваги в умовах недосконалої
конкуренції, В. Парето, який вивчав проблему загальної економічної рівноваги через співставлен-
ня корисності різних товарів для споживача за допомогою кривих байдужості.

Серед сучасних науковців немає одностайності у визначенні поняття «фінансова рівновага»,
що обумовлено існуванням різноманітних підходів і методик, які використовуються прибічника-
ми різних шкіл фінансового управління на підприємстві.

Узагальнення Л.А. Лахтіонової дозволяють стверджувати, що при наданні визначення фінан-
сової рівноваги необхідно:

 по-перше, підходити з двох боків — як з ресурсного, так і з джерел утворення ресурсів;
 по-друге, якщо мова йде про рівновагу, то вона повинна існувати в певний момент часу або в

його якийсь невеликий проміжок, таким чином у визначенні необхідно вказувати на певний час
та/або прив’язуватися до певного часового проміжку;

 по-третє, з позиції фінансової стійкості треба вказати на відповідність грошових надходжень
потребі їх витрачання як у поточному періоді, так і в майбутньому періоді [11].

Дослідження підходів різних авторів щодо визначення сутності фінансової рівноваги показа-
ло, що багатьма з них вона характеризується як певний стан фінансів підприємства у окремий
момент часу, деякими — як співвідношення між власними і позиковими засобами, деякими як
відповідність обсягів формування і використання фінансових ресурсів. Найчастіше трактування
фінансової рівноваги зводиться до рівноваги між активами та пасивами балансу (табл. 1).

Варто відзначити, що ряд авторів трактує фінансову рівновагу підприємства як баланс між
його майном у грошовій та негрошовій формі (для забезпечення необхідного рівня ліквідності
активів) і величиною власного та позикового капіталу (за допомогою регулювання рентабель-
ності власного капіталу). Таким чином, виділяють складові фінансової рівноваги (рис. 1) [15].

Куніцина С.Ю. стверджує, що процес фінансового управління діяльністю підприємства перед-
бачає забезпечення умов для функціонування трьох основних систем управління:

 вхідними та вихідними фінансовими потоками підприємства;
 доходами та видатками підприємства;
 джерелами формування власного капіталу.
У свою чергу досягнення відповідних пропорцій між вхідними та вихідними грошовими пото-

ками можуть забезпечити поточну фінансову рівновагу, доходами та видатками — прибуткову
фінансову рівновагу, джерелами капіталу та структурою майна — структурну фінансову рівнова-
гу [10].

В умовах практичного використання науково-обґрунтованих положень забезпечення фінансо-
вої рівноваги підприємств важливим є визначення факторів впливу на неї, їх поділ на внутрішні
(організаційні, ресурсні, виробничі, кадрові, ринкові, фінансові) та зовнішні (економічні, полі-
тичні, демографічні, науково-технічні).

Заслуговує на увагу той факт, що забезпечення фінансової рівноваги підприємств також зале-
жить від специфічних факторів, які притаманні для окремих галузей. Так, наприклад, аграрне
виробництво знаходиться під впливом природно-кліматичних умов, тому характеризується не-
стійкістю і високим ступенем ризику. Сезонний характер сільськогосподарської діяльності та три-
валість виробничого циклу призводить до великого розриву у часі між здійсненням витрат на
виробництво продукції та отриманням доходу від її реалізації, створюючи нестачу обігових коштів.
Врахування цих особливостей дозволить підприємствам галузі своєчасно приймати виважені уп-
равлінські рішення щодо забезпечення фінансової рівноваги.

Дослідження умов фінансової рівноваги передбачає розгляд трьох її типів: по ліквідності і
платоспроможності, по фінансовій стійкості та ефективності використання власного капіталу [9].

Перша фінансова рівновага включає забезпечення умов ліквідності та підтримки платоспро-
можності.

Прослідкуємо дотримання умов першої фінансової рівноваги на прикладі п’яти провідних
сільськогосподарських підприємств Якимівського району Запорізької області (табл. 2).

За результатами дослідження виконання умов першої фінансової рівноваги підприємствами
можна зазначити, що у рівноважному стані на протязі досліджуваного періоду перебувало
лише ТОВ «Україна». На інших підприємствах, зокрема, ПП «Діана», ТОВ «Агро-Давидів-
ка», ТОВ «Андріївське» умова підтримки платоспроможності виконувалася постійно протягом
2008-2011 рр., тоді як умова забезпечення ліквідності, навпаки, не підтримувалась. ПП «Аскон»
знаходилося у стані першої фінансової рівноваги лише у 2011 році.
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Таблиця 1. Підходи до трактування поняття «фінансова рівновага» *
Автор Підходи до визначення фінансової рівноваги

Коласс Б. [8] Розглядає фінансову рівновагу з двох точок зору:
1. Підприємство має бути здатним за допомогою своїх ліквідних засобів погасити
борги, коли це необхідно.
2. Підприємство має підтримувати функціональну рівновагу між джерелами і їхніми
використаннями з огляду на стабільність перших і призначення других.

Бланк І.О. [3] Фінансова рівновага характеризується високим рівнем фінансової стійкості та плато-
спроможності підприємства на всіх етапах його розвитку і забезпечується формуван-
ням оптимальної структури капіталу та його авансуванням в необхідних обсягах у
високоліквідні види активів. Може бути забезпечена раціоналізацією складу функці-
онального капіталу за періодом його залучення.

Білик М.Д.,
Павловська О.В.,
Притуляк Н.М.,
Невмержицька
Н.Ю. [2]

Фінансова рівновага підприємства — це відповідність обсягів формування та викорис-
тання (споживання) власних фінансових ресурсів. Досягнення фінансової рівноваги —
одна із найважливіших умов забезпечення фінансової стабільності, оскільки зростання
можливостей щодо забезпечення приросту власних фінансових ресурсів означає підви-
щення фінансової стійкості та приводить до зростання ринкової вартості підприємства.

Унковська Т.Є. [14] Фінансова рівновага — це категорія, що представляє собою такий стан, в якому ефе-
ктивний попит підприємства на грошові засоби дорівнює їх акцептованій пропозиції
в кожний момент часу досліджуваного періоду. При цьому виділяють цільову та не-
цільову, а також статичну, порівняльно-статичну та динамічну фінансову рівновагу.

Терещенко О.О. [13] Фінансова рівновага передбачає, що грошові надходження підприємства дорівнюють
або перевищують потребу в капіталі для виконання поточних платіжних зобов’язань.

Лахтіонова Л.А.
[11]

Фінансова рівновага суб’єкта господарювання — це такий стан його фінансових ре-
сурсів, за якого поточні грошові надходження суб’єкта ринкової та змішаної еконо-
міки рівні потребі в коштах для виконання ним поточних платіжних зобов’язань, або
дещо перевищують її, та майбутні йому припливи фінансових ресурсів будуть відпо-
відати або стануть більше ніж його потреби в коштах для покриття ним майбутніх
(довгострокових) фінансових зобов’язань, тобто коли фінансові кошти і виплати го-
сподарюючого суб’єкта є збалансованими за часом.

Худа В.В.,
Постовий Д.П. [16]

Фінансова рівновага — це певний стан підприємства, який віддзеркалює його спро-
можність забезпечити виконання своїх фінансово-майнових зобов'язань перед інши-
ми господарськими суб'єктами завдяки правильно організованій роботі з власними
засобами, за рахунок оптимальної структури активів підприємства та ефективності їх
використання та правильно сформованих пасивів.

Чеботарьов Н.Ф.
[17]

Фінансова рівновага підприємства — характеристика стану фінансової діяльності
підприємства, при якім потреба в приросту основного обсягу активів балансується з
можливостями формування їм фінансових ресурсів за рахунок власних джерел.

Керанчук Т.В. [5] Фінансова рівновага підприємства — це відповідність обсягів генерування та спожи-
вання власних фінансових ресурсів, яка досягається шляхам оптимізації співвідно-
шення між капіталовкладеннями та засобами, що спрямовуються на споживання.

Гіляровська Л.Т.,
Вехорева А.А. [4]

Фінансова рівновага — рівновага, що характеризується наявністю обов'язкової пози-
тивної ліквідності (тобто необхідно передбачувати запас фінансової міцності, яка
виступає в сумі перевищення величини поточних активів над перевищенням обов'яз-
ків у зв'язку з ризиком виникнення невідповідності в обсягах часу, швидкості обер-
тання короткострокових елементів активу та пасиву балансу).

Кизим М.О.,
Забродський В.А.,
Зінченко В.А.,
Копчак Ю.С. [6]

Сутність поняття фінансової рівноваги відносно процесу кругообігу капіталу на під-
приємстві полягає у забезпеченні правильних пропорцій руху матеріально-
фінансових потоків за всіма фазами циклу кругообігу капіталу.

Козирєва С.Д. [7] Фінансова рівновага, як складова економічної рівноваги, — це здатність суб’єктів
зберігати певне «безболісне» співвідношення між фінансовими ресурсами підприєм-
ства та їх зобов’язаннями з метою недопущення наступних економічних втрат і зни-
ження темпів і обсягів створення будь-яких благ.

Абрютіна М.С.,
Грачов А.В. [1]

Фінансова рівновага являє собою таке співвідношення власних і позикових засобів
підприємства, при якому за рахунок власних засобів повністю погашаються як попе-
редні, так і нові борги. При цьому, якщо немає джерела погашення нових боргів у
майбутньому, встановлюються певні граничні умови на використання вже існуючих
власних засобів у теперішньому.

* Складено автором
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Рис. 1. Складові фінансової рівноваги

Таблиця 2. Дотримання умов першої фінансової рівноваги підприємствами *
РокиПідприємство 2007 2008 2009 2010 2011

Умова забезпечення ліквідності: ФА > ФЗ
ПП «Аскон» 1169,4 < 1199 1025 < 1124 1018 < 13298 1030 < 10976 1801 > 617
ПП «Діана» 58,6 < 78,5 130,7 < 165,4 51,9 < 63 93,2 > 91,5 79,7 < 99,8
ТОВ «Агро-
Давидівка» 39 < 1196 957,6 > 107,2 491,7 > 161,2 598,5 < 1039,2 775,9 < 2804,9

ТОВ «Андріївське» 56,6 < 816,1 121,7 < 313,1 4,6 < 255,4 494 > 223 642,7 > 372,5
ТОВ «Україна» 2753,9 > 1452 3593,4 > 1791 5861 > 1212,6 5746,5 > 2073 6395,5 > 2270,6

Умова підтримки платоспроможності: ФА+А3 > ФЗ+П3

ПП «Аскон» 10576 <
11590

11273 <
15664

11365 <
15514

7511 <
12378

16663 >
11347

ПП «Діана» 106,5 < 195,2 374,4 > 165,4 470,3 > 63 820,4 > 91,5 1022,3 > 99,8
ТОВ «Агро-
Давидівка» 1103,2 < 1196 2859,9 > 107,2 2943,1 > 161,2 4687,4 > 1039,2 4544,5 > 2804,9

ТОВ «Андріївське» 674,9 < 816,1 1007,5 > 313,1 1003,4 > 255,4 1173,1 > 223 1945,4 > 372,5
ТОВ «Україна» 3955,1 > 1489 5122,4 > 1865 6467,6 > 1546,3 7362,1 > 2604,5 9141,9 > 2270,6
Умовні позначення: ФА — дебіторська заборгованість, грошові кошти, інші оборотні активи;
ФЗ — поточні зобов’язання; А3 — запаси; П3 — довгострокові зобов’язання.

* Складено автором

Отримані результати підтвердилися за допомогою аналізу ліквідності балансу підприємств
шляхом порівняння активів, згрупованих за ступенем ліквідності, із відповідними зобов’язання-
ми, згрупованими за термінами їх погашення. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо ви-
конуються умови:

А1  П1; А2  П2; А3  П3; А4  П4
Оцінка ліквідності балансів показала, що на усіх досліджуваних підприємств вони були не-

ліквідними.
Умовою другої фінансової рівноваги є забезпечення фінансової стійкості. Як міра фінансової

стійкості підприємства розглядався показник власного оборотного капіталу, тобто частина влас-
них ресурсів підприємств, авансованих в обігові активи для забезпечення безперервного вироб-
ничого процесу. За досліджуваний період всі підприємства мали позитивне значення власного
оборотного капіталу, за винятком ПП «Аскон», діяльність якого у 2009-2010 рр. характеризувала-
ся його нестачею (відповідно 1933 тис. грн. та 3465 тис. грн.).

Третя умова фінансової рівноваги характеризує здатність підприємства отримувати стабільні
результати при певних витратах і виконання «золотого правила»:

Тп > Тор > Та > 100%
де Тп, Тор, Та — відповідно темпи росту прибутку, об’єму реалізації, суми активів.

Розрахувавши темпи росту активів та фінансових результатів підприємств прослідкуємо до-
тримання умов «золотого правила» досліджуваними підприємствами за 2011 рік у порівнянні з
2010 роком (табл. 3).
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Таблиця 3. Порівняння темпів росту активів з темпами росту фінансових результатів підпри-
ємств (2011 р. / 2010 р.) *

Умови «золотого правила»Підприємства Тп > Тор Тор > Та Та > 100% Характеристика

ПП «Аскон» + + -

Прибуток зростає швидше від обсягів ре-
алізації; підвищення інтенсивності вико-
ристання ресурсів; підприємство не має
здатності нарощувати економічний поте-
нціал і масштаби діяльності

ПП «Діана»,
ТОВ «Агро-
Давидівка»

- + +

Прибуток зростає повільніше від обсягів
реалізації внаслідок зниження рівня рен-
табельності продажів; підвищення інтен-
сивності використання ресурсів; підпри-
ємство нарощує економічний потенціал і
масштаби діяльності

ТОВ «Андрі-
ївське» + - +

Зниження інтенсивності використання
ресурсів на підприємстві; підприємство
нарощує економічний потенціал і масш-
таби своєї діяльності; прибуток зростає
швидше від обсягів реалізації

ТОВ
«Україна» + + +

Прибуток зростає швидше від обсягів ре-
алізації; підвищення інтенсивності вико-
ристання ресурсів; підприємство нарощує
економічний потенціал і масштаби своєї
діяльності

* Складено автором

Розрахунки показали дещо різні результати щодо інтенсивності використання ресурсів та здат-
ності нарощувати економічний потенціал і масштаби діяльності досліджуваними підприємствами.

Основними індикаторами, які визначають фінансову рівновагу, є коефіцієнти ліквідності, фінан-
сової стійкості і ефективності використання власного капіталу. Оцінка даних показників вказала
на незалежність ПП «Діана», ТОВ «Агро-Давидівка», ТОВ «Андріївське», ТОВ «Україна» від
позикових джерел та залежність від них ПП «Аскон». Спостерігається уповільнення оборотності
власного капіталу досліджуваних підприємств. Зниження рентабельності власного капіталу за-
фіксовано у діяльності ТОВ «Україна» та ТОВ «Агро-Давидівка». Майже всі підприємства на
протязі досліджуваного періоду були неготові негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

Для наочності дослідження та оцінки взаємозв’язку індикаторів фінансової рівноваги і ефек-
тивності фінансового управління на підприємстві використана матрична модель, що запропоно-
вана Л.А. Костирко [9]. Ця модель дозволяє досліджувати стан і визначати зони фінансової рівно-
ваги. Таким чином матрична модель передбачає 16 ситуацій на основі значень власного та статут-
ного капіталів, прибутку, чистого оборотного капіталу, поточних фінансових потреб та грошових
коштів. Так, у стан фінансової рівноваги входять підприємства, які за результатами фінансово-
економічної діяльності потрапляють у квадранти 1–5 матриці фінансової рівноваги, тобто виклю-
чаються стани кризи хоча б за одним типом фінансової рівноваги. На основі використання цієї
моделі встановлено, що за досліджуваний період лише ТОВ «Україна» стабільно перебувало на
рівні відносної фінансової рівноваги. Це вказує на стійкий розвиток підприємства із перспектив-
ним збереженням його вартості. В той час рівновага інших підприємств перебували у стані не-
стійкої, балансуючої і потенційної рівноваги (табл. 4).

Дослідженнями встановлено істотний зв’язок між фінансовою рівновагою та результатами
фінансово-господарської діяльності. Характеризуючи один з основних показників її ефективності
— рентабельність продажів, слід відзначити, що лише ПП «Діана», ТОВ «Андріївське» та
ТОВ «Україна» у 2011 р. перевищили загальноприйняте рекомендоване значення 15%.

Завершальним етапом дослідження є виявлення впливу стану фінансової рівноваги на показ-
ники фінансово-економічної діяльності підприємств. Зафіксований стан фінансової рівноваги
характеризується зростанням чистого прибутку за усіма досліджуваними підприємствами та відпо-
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Таблиця 4. Результати ситуаційного аналізу фінансової рівноваги по ліквідності та рентабель-
ності підприємств Якимівського району *

Тип фінансової
рівноваги 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік

Абсолютна
(ідеальна) фі-
нансова рівно-
вага

— — — — —

Відносна фі-
нансова рівно-
вага ПП «Аскон»

ТОВ «Укра-
їна»

ПП «Аскон»
ПП «Діана»
ТОВ «Агро-
Давидівка»

ТОВ «Андріїв-
ське»

ТОВ «Україна»

ПП «Діана»
ТОВ «Агро-
Давидівка»
ТОВ «Укра-

їна»

ПП «Діана»
ТОВ «Агро-
Давидівка»

ТОВ «Андрі-
ївське»

ТОВ «Украї-
на»

ПП «Аскон»
ПП «Діана»
ТОВ «Агро-
Давидівка»

ТОВ «Андріїв-
ське»

ТОВ «Україна»
Потенційна
можлива фі-
нансова рівно-
вага

ТОВ «Агро-
Давидівка» — ПП «Аскон» ПП «Аскон» —

Балансуюча
фінансова рів-
новага

ПП «Діана» — ТОВ «Анд-
ріївське» — —

Нестійка фі-
нансова рівно-
вага

ТОВ «Анд-
ріївське» — — — —

* Складено автором
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відністю більшості фінансово-економічних показників рекомендованим або нормативним зна-
ченням (табл. 5).

Показники ПП «Аскон» ПП «Діана» ТОВ «Агро-
Давидівка»

ТОВ «Ан-
дріївське»

ТОВ
«Україна»

Стан фінансової рівноваги
По чистому оборотно-
му капіталу ІІ ІІ ІІ ІІ ІІ

По чистих активах І І І І І
Відповідність фінансово-економічних показників нормативу

Ліквідність балансу – – – – –
Наявність фінансового
ризику + – – – –

Рентабельність прода-
жу – + – + +

Рентабельність влас-
ного капіталу – + + + +

Ефективність викорис-
тання активів – + + – –

Забезпеченість влас-
ними оборотними за-
собами

+ + + + +

* Складено автором

ВИСНОВКИ
Сучасні реалії господарювання вимагають від сільськогосподарських підприємств проводити

постійну діагностику їх фінансового стану, адже лише за умов дотримання рівноважного стану
можливе економічне зростання підприємства. Таким чином, фінансова рівновага є важливою скла-
довою забезпечення ефективної діяльності будь-якого суб’єкта господарювання, яка зумовлює
рівень їх фінансової стійкості та платоспроможності на основі формування оптимальної структу-
ри капіталу та його ефективного використання. Нагальним на сьогоднішній день є розробка меха-
нізму діагностики фінансової рівноваги, що враховує специфічні умови господарювання
підприємств окремих галузей, відображує найбільш істотні чинники впливу на фінансово-еко-
номічні показники їх діяльності та дозволяє оперативно реагувати на можливі зміни ситуації у
поточному періоді й враховувати основні параметри розвитку підприємства на перспективу.
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