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У статті розглянуто сутність категоріального апарату понять «ліквідність» та 

«платоспроможність»,  визначено та досліджено сучасні проблеми оцінки платоспроможності з 

урахуванням впливу фінансово-економічної кризи, визначеніі основні заходи, які спрямовані на 

підтримку рівня платоспроможності та стабілізацію фінансового стану підприємства в кризових 
умовах діяльності. 
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Вступ. В період глобальної фінансово-економічної кризи багатьом 

підприємствам стає складніше підтримувати рівень розвитку, який був 

досягнутий при порівняно стабільній ситуації на ринках товарів та послуг. 

Таким чином, під руйнівним впливом нестабільності в економіці знижуються 

темпи зростання обсягів виробництва, деякі види діяльності стають 

збитковими. Будь-якому підприємству в кризових умовах необхідно 

адаптуватись до нових складних і жорстоких умов господарювання. Для 

цього необхідно підтримувати платоспроможність як здатність виконувати 

свої зобов'язання у встановлений термін. 

 

Аналіз останніх досліджень та літератури. Проблема 

платоспроможності підприємств ніколи не залишалася поза увагою. Нею 

займалися вітчизняні та зарубіжні провідні економісти. Так, вітчизняні 

науковці Журавльова Ю.Ю. та Іонін Е.Е. у своїх дослідженнях приділили 

увагу відмінностям понять «ліквідність» та «платоспроможність». 

Гончаров А.І.  запропонував систему показників оцінки платоспроможності. 

Кононенко О. розробила підходи щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності. Завдяки цим дослідженням були досягнуті ефективні 

результати, але не зважаючи на це, деякі питання оцінки платоспроможності 

в умовах фінансово-економічної кризи залишились не вирішеними.  

 

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення основних проблем 

оцінки платоспроможності підприємств в умовах фінансово-економічної 

кризи. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах нестабільної економіки 

підприємствам стає вкрай неможливо дотримуватись принципу самофінансу- 

                                                                  © Л. С. Стригуль, В. Ємельяненко, 2014 



 47 

вання. Адже достатність власних і залучених ресурсів – це показник 

ефективної фінансово-господарської діяльності та здатності розраховуватись 

за всіма зобов’язаннями. Зовнішнім виявом фінансової стійкості 

підприємства є його платоспроможність. Якщо підприємство працює 

неефективно, то рівень платоспроможності знижується, що в свою чергу 

підриває репутацію та зацікавленість з боку інвесторів, банків та клієнтів. В 

умовах фінансово-економічної кризи це трапляється з майже кожним 

підприємством, що ставить під загрозу його існування. 

 

Матеріали та результати досліджень. Під платоспроможністю 

підприємства слід розуміти його здатність у повному обсязі та у встанов-

лений термін розрахуватися за своїми зобов’язаннями з постачальниками, 

бюджетом, кредитними установами та персоналом. Так, основними ознаками 

платоспроможності є:  

1) наявність в достатньому обсязі коштів на поточних рахунках; 

2) відсутність простроченої кредиторської заборгованості [1]. Саме нею 

визначається життєздатність та стійкість підприємства [2]. 

В умовах кризи, браку власних коштів, недостатністю досвіду підтримки 

стабільного фінансового стану та інших причин, втрата платоспроможності є 

неминучою подією, яка в свою чергу, призводить до банкрутства. 

В економічній літературі можна зустріти ототожнювання понять 

платоспроможність та ліквідність. При цьому слід їх розділяти. Поняття 

ліквідності значно вужче, ніж поняття платоспроможності, бо воно 

передбачає лише здатність оборотних активів конвертуватися у грошові 

кошти. Що стосується поняття платоспроможності, то воно розглядається у 

більш широкому значенні відносно фінансової стійкості [3]. Слід 

проаналізувати підходи деяких науковців щодо визначення цих понять.  

Так, Чумаченко М.Г. визначає платоспроможність як наявність у 

підприємства коштів, достатніх для розрахунків з кредиторської 

заборгованості, що потребує негайного погашення.  

На думку Лахтіонової Л.А., це можливість підприємства наявними 

грошовими ресурсами своєчасно погасити свої строкові зобов’язання. 

Федорович Р.В. вважає, що платоспроможність – це готовність 

підприємства своєчасно виконувати свої платіжні зобов’язання, тобто 

підприємство вважається платоспроможним, коли у нього достатньо 

грошових активів для розрахунку за поточними зобов’язання, які вимагають 

негайного погашення. 

Виходячи з визначень поняття платоспроможності декількох науковців, 

можна помітити, що кожен розуміє його як достатність грошових ресурсів. 

Отже, загальним визначенням цього поняття ми вважаємо наступне: 

платоспроможність – це здатність підприємства у визначений строк 

розрахуватися за своїми боргами усіма наявними в нього ресурсами. 
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Що стосовно поняття «ліквідність», то Кулік А.В. вважає, що ліквідність 

підприємства – здатність підприємства за будь-яких умов перетворювати свої 

активи в гроші без втрати своєї ринкової вартості, а також залучати кошти із 

зовнішніх джерел для виконання всіх своїх зобов’язань в строк і в повному 

обсязі, фінансувати свою діяльність і погашати непередбачені борги.  

 Ковальов В.В. та Волкова О.М. зазначають, що ліквідність підприєм-

ства – це наявність у нього оборотних коштів в розмірі, теоретично 

достатньому для погашення короткострокових зобов’язань, навіть з 

порушенням термінів погашення, що передбачені контрактами.  

На нашу думку, визначення поняття Куліка А.В. є найбільш коректним, 

бо науковець виділяє ліквідність як здатність підприємства перетворювати 

свої активи в гроші. Ми вважаємо, що сутність ліквідності в цілому полягає 

саме в цьому.  

Отже, поняття «платоспроможність» та «ліквідність» досить близькі, але 

перше є більш широким: від рівня ліквідності залежить рівень 

платоспроможності. 

Підприємство можна вважати платоспроможним, якщо обсяг його 

загальних активів більше, ніж обсяг короткострокових та довгострокових 

зобов’язань. Але в умовах фінансово-економічної кризи досягнути такого 

балансу вкрай складно. В більшості випадків основними причинами, які 

зумовлюють недостатній рівень платоспроможності підприємства є: 

— низький рівень розрахунково-платіжної дисципліни; 

— високий рівень низьколіквідних активів у загальній вартості майна 

підприємства; 

— низький рівень окупності капітальних вкладень; 

— відсутність страхових фондів [4]. 

В кризових умовах фінансовим менеджерам підприємства на першому 

етапі потрібно здійснити аналіз та визначити коло проблем, які призвели до 

спаду. Далі слід виконати декілька важливих задач:  

— в першу чергу, потрібно відновити прибутковість основного виду 

діяльності;  

— по-друге, збалансувати рух власних обігових коштів;  

— по-третє, для виходу з кризового стану та відновлення прибутковості 

треба якомога більше погасити заборгованість, прискорити оборотність 

активів та зберегти найбільш ефективні обсяги виробництва. 

Ці задачі є тактичними, їх вирішення призведе до поліпшення фінансової 

стійкості підприємства лише на короткостроковий період. Їх можна вважати 

першим етапом підтримки платоспроможного стану на підприємстві. 

На другому етапі для забезпечення платоспроможності підприємства на 

довгостроковий період, необхідно спланувати ефективну стратегію і досягати 

її. До задач цієї стратегії слід віднести: 

— досягнення конкурентоспроможності підприємства; 

— ефективне вкладення власних і позикових засобів; 
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— збільшення обсягів діяльності і освоєння нових ринків збуту 

продукції; 

— зниження ризиків утрати платоспроможності в довгостроковому 

періоді [1]. 

Для підтримки платоспроможності підприємства у період фінансово-

економічної кризи необхідно вирішувати короткострокові та довгострокові 

задачі.  

 

Висновки. Отже, платоспроможністю можна вважати здатність 

підприємства у встановлений строк та у повному обсязі задовольняти 

платіжні вимоги постачальників за матеріали, роботи та продукцію; 

розраховуватись з бюджетом; погашати кредити банків; постійно робити 

виплату заробітної плати працівникам. Якщо у підприємства немає 

простроченої заборгованості, то воно є платоспроможним.  

Для підтримки нормального рівня платоспроможності необхідно 

виконувати тактичні (підтримка та відновлення прибутковості основного 

виду діяльності і збалансування руху коштів) та стратегічні завдання 

(досягнення конкурентоспроможності і її підтримка, збільшення обсягів 

діяльності, ефективне вкладення власних і позикових коштів). Тільки в 

сукупності виконування цих завдань можливо зберегти рівень 

платоспроможності підприємства ефективним в умовах фінансово-

економічної кризи. 
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