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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку економіки достатньо ак�

туальними постають питання об'єктивної оцінки ресурсно�
го потенціалу суб'єктів господарювання. Це пов'язано із
можливими непрогнозованими змінами впливу факторів як
внутрішнього, так і зовнішнього середовища, особливо не�
прямої дії, які збільшують похибку отриманих результатів.
Існуючі методи аналізу при всій своїй універсальності та�
кож потребують удосконалення і постійної адаптації до
вимог сьогодення, а показники діяльності — різноманітності
підходів щодо їх визначення. Не залишається без уваги дос�
лідників механізм прогнозування впливу зазначених фак�
торів на платоспроможність господарюючих суб'єктів.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Питання оцінки платоспроможності підприємств розг�

лядалися у працях зарубіжних і вітчизняних науковців та
практиків, зокрема: І. Бланка, Н. Давиденка, В. Івахненко,
В. Ковальова, Л. Лахтіонової, Е. Нікбахта, Г. Савицької,
А. Шеремета та ін. [2; 4; 7; 9; 11; 16; 19; 20]. Проте окремі ас�
пекти цього напряму в науковій літературі, з точки зору урі�
зноманітнення інструментів оцінки впливу факторів зовніш�
нього і внутрішнього середовища на платоспроможність
підприємства, є дискусійними. У цьому зв'язку ми вважаємо
за доцільне ще раз проаналізувати зміст термінів "платосп�
роможність" і "SWOT�аналіз", встановити певну взаємоза�
лежність між цими економічними категоріями, поглибити
дослідження з питань можливості останнього виступити
інструментом для оцінки факторів впливу на один із голов�
них показників, який характеризує конкурентоспро�
можність.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На думку Н. Давиденка, платоспроможність під�

приємства — це здатність розраховуватися за своїми бор�
гами в обсягах і термінах, передбачених угодами та законо�
давством, є необхідною умовою успішного функціонуван�
ня на ринку. Вона є однією з основ його фінансової стабіль�
ності, дозволяючи вчасно і у повному обсязі виконувати пла�
нові платежі й термінові зобов'язання, підтримуючи при
цьому нормальний ритм господарської діяльності [4].

Згідно Методичних рекомендацій щодо аналізу фінан�
сово�господарського стану підприємств і організацій Дер�
жавної податкової адміністрації України, "платоспромож�
ністю (ліквідністю) підприємства називається його здатність
проводити платежі наявними коштами, або такими, що без�
перервно поповнюються на рахунок його діяльності" [13].
При цьому Міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку 2000 року визначено, що "платоспроможність сто�
сується наявності грошових коштів упродовж більшого пе�
ріоду часу для вчасного виконання фінансових зобов'язань"
[14], а Інструкцією "Про порядок регулювання і аналізу
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діяльності комерційних банків" встановлено, що "платосп�
роможність — здатність юридичної або фізичної особи
своєчасно та повністю виконувати свої платіжні зобов'язан�
ня" [8]. У цьому зв'язку варто зазначити, що платоспро�
можність слугує не тільки здатністю терміново погашати
зобов'язання в момент оцінки за рахунок наявних коштів, а
й здатністю підприємства забезпечувати утворення грошо�
вих потоків, які за обсягами і термінами відповідають зобо�
в'язанням та платіжним потребам підприємства.

Інформаційною базою для оцінки платоспроможності
підприємства виступають такі форми фінансової звітності:
ф.1 — "Баланс", ф.2 — "Звіт про фінансові результати", ф.3
— "Звіт про рух грошових коштів", а також бухгалтерська
інформація за поточними розрахунками. Безпосередньо
оцінка платоспроможності підприємства базується на сис�
темі показників, які наведено на рис. 1.

Визначаючи платоспроможність, ми фактично встанов�
люємо фінансову стійкість підприємства і переконуємося у
наявності коштів, достатніх для погашення боргів за всіма
короткостроковими зобов'язаннями й можливістю одночас�
но здійснювати безперервний процес виробництва та реал�
ізації продукції.

Аналіз платоспроможності підприємства, як правило,
здійснюється шляхом розрахунку таких показників (ко�
ефіцієнтів): коефіцієнта платоспроможності (автономії),
коефіцієнта фінансування, коефіцієнта забезпеченості влас�
ними оборотними засобами та коефіцієнта маневреності
власного капіталу (табл. 1).

Проведення аналізу платоспроможності базується на
використанні системи оціночних показників, перелік яких
залежить від методичного підходу до визначення їх рівня.
Загальновизнаними серед таких є метод групування балан�
су та метод коефіцієнтів. Попри наявність існуючих методів
для більш глибокої і прогнозованої оцінки факторів впливу
на платоспроможність підприємства, вважаємо за доцільне
використовувати SWOT�аналіз як один із можливих інстру�
ментів такої діагностики.

За дослідженнями Д. Арутюнова, SWOT�аналіз перед�
бачає можливість оцінки фактичного положення і стратегіч�
них перспектив компанії, що отримані в результаті вивчення
сильних й слабких сторін, її ринкових можливостей та фак�
торів ризику [1]. Зазначений інструмент має управлінську і
стратегічну цінність, якщо пов'язує між собою фактори внут�
рішнього й зовнішнього середовища та інформує, які ресур�
си і можливості потрібні компанії у майбутньому (рис. 2).

Термін "SWOT�аналіз" виник від скорочення перших
літер англійських слів "сильні та слабкі сторони, можливості
та загрози" (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Сам інструмент дозволяє здійснювати стислий аналіз мар�
кетингової інформації на підставі якого робиться висновок
про те, в якому напрямі організація повинна розвивати свій
бізнес, визначати розподіл ресурсів за сегментами тощо. Ре�
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зультатом аналізу є зіставлення раніше виділених сильних і
слабких сторін діяльності підприємства відносно можливо�
стей і загроз та розробка маркетингової стратегії [17].

Те, що аналіз і прогнозування тенденцій потрібно
здійснювати одночасно, підтверджує перелік етапів прове�
дення SWOT�аналізу (табл. 2).

При цьому основними завданнями SWOT�аналізу
підприємства є:

— виявлення можливостей, які відповідають ресурсам
підприємства;

— визначення загроз і розробка заходів знешкодження
їхнього впливу;

— виявлення сильних сторін й зіставлення їх з ринко�
вими можливостями;

— визначення слабких сторін та розроблення стратегі�
чних напрямів їх подолання;

— виявлення конкурентних переваг організації та фор�
мування її стратегічних пріоритетів.

За дослідженнями Т. Брижань і С. Кучер, на підставі
SWOT�аналізу підприємства можуть не лише оцінити харак�
тер впливу окремих факторів підприємницького середовища
на кожен етап процесу формування цінності кінцевого про�
дукту, а й визначити ключові фактори успіху та перспективи
розвитку окремих видів продукції, встановити ймовірні шля�
хи оптимізації ланцюжка цінностей, а також, за потреби,
здійснити коригування загальної стратегії підприємства [3].

У цьому зв'язку, враховуючи, що SWOT�аналіз використо�
вується для комплексної оцінки сильних і слабких сторін, а та�
кож можливостей та загроз діяльності підприємства, а платос�
проможність є одним із показників або умов його рівня фінан�
сової стійкості, ми можемо припустити, що якісно проведений
діагноз безпосередньо впливає на результати роботи суб'єкта
господарювання. Тобто, проводячи комплексний аналіз зовні�
шнього і внутрішнього середовища, ми визначаємо фактори як
кількісні, так і якісні, що прямо чи опосередковано взаємопов'�
язані з основними економічними й фінансовими показниками.
Ці показники, у свою чергу, є базисом для об'єктивної оцінки
економічної ефективності й платоспроможності підприємства.

Ефективність діяльності підприємства
можна охарактеризувати завдяки обчис�
ленню основних фінансово�економічних
показників, таких як:

— виручка від реалізації товарів, робіт,
послуг;

— показники використання трудових
ресурсів (продуктивність праці, рівень вит�
рат на оплату праці тощо);

— показники використання виробни�
чих фондів (фондовіддача, обіговість
коштів);

— собівартість товарів, робіт, послуг;
— показники рентабельності;
— фінансові показники (платоспро�

можність, ліквідність, фінансова стійкість,
валютна самоокупність тощо) [18].

Крім того, на основі даних фінансової
звітності, досліджуються потенційні мож�
ливості підприємства, робиться висновок
про тенденції його розвитку, виявляються
основні фактори, що обмежують або сти�
мулюють ефективність діяльності, оціню�
ються сильні і слабкі сторони, загрози та
можливості. Для більш прогнозованого ви�
явлення загроз і можливостей підприєм�
ства (факторів екзогенного характеру), на
які суб'єкт господарювання не може безпо�
середньо впливати, науковці пропонують
розглядати наступні складові:

— політичні: застосування принципів держав�
ного регулювання економіки у підприємницькій
діяльності, які мають протекціоністський чи сти�
мулюючий характер; відношення до форм влас�
ності, зокрема приватизація чи націоналізація;
принципи земельної політики; відношення до за�
ходів захисту прав споживачів і підприємців (за�
хист конкуренції, обмеження монополізму тощо);

— економіко�демографічні: характеризують�
ся розміром і структурою потреб населення, рівнем
його доходів і заощаджень, рівнем цін, можливі�
стю одержання кредиту, фазою економічного цик�
лу, в якій знаходиться національна економіка;

— психографічні (культурні): звички і нор�
ми споживання (надання переваги одним товарам і негатив�
не відношення до інших);

— науково�технічні: визначають всі складові процесу
виробництва товару і його конкурентоспроможність;

— ринкові: розмір податкових ставок, рівень відсотка
за кредитом, ступінь монополізації галузі, рівень розвитку
ринкових відносин і ринкових структур, стан ринку праці,
інвестиційна активність підприємства [15].

При цьому варто зважити на те, що достатньо впливо�
вою групою є міжнародні фактори, які формуються під
впливом причин загальноекономічного характеру:

— економічна циклічність розвитку провідних країн;
— політика міжнародних банків;
— стабільність міжнародної торгівлі, що залежить від

укладання міжурядових договорів і угод [15].
Комплексний аналіз можливостей підприємства дає змо�

гу оцінити відповідність запитам споживача, на основі чого
розробляються програми його розвитку та поведінки на внут�
рішньому і зовнішньому ринку, приймаються рішення з ви�
бору цільових напрямів діяльності. Необхідними складови�
ми такого аналізу мають бути оцінка фінансового стану суб�
'єкта господарювання, його організаційної структури управ�
ління, виробничих потужностей і матеріально�технічної бази,
науково�технічного й кадрового потенціалу, конкурентосп�
роможності виробленої продукції, витрат виробництва, сис�
теми збуту та просування товару на ринок, існуючих стра�
тегій, інформаційної інфраструктури тощо. Разом з перера�
хованими заходами, для визначення слабких і сильних сторін
проводиться окреме дослідження постачальників, посеред�
ників, споживачів, конкурентів, контактних аудиторій.

Сильні й слабкі сторони можуть вважатися такими лише
в тому випадку, якщо так їх сприймають покупці. Потрібно
включати в аналіз не тільки переваги, що найбільш відно�
сяться до справи, а й слабкості. Все це повинно мати в ос�
нові об'єктивно різносторонню вхідну інформацію і не�
обхідні розрахунки. У цьому зв'язку пропонуємо оцінку
внутрішніх резервів підвищення платоспроможності
суб'єктів господарювання здійснювати через:
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Рис. 1. Показники платоспроможності підприємства
Джерело: [10].
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Таблиця 1. Показники платоспроможності підприємства

Джерело: [12].
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— аналіз грошових коштів у складі обігових активів;
— аналіз найбільш термінових зобов'язань у складі пасивів;
— аналіз здатності до генерування грошового потоку

(рух грошових коштів у результаті операційної, інвестицій�
ної та фінансової діяльності);

— аналіз здатності регулювання співвідношення дебі�
торської і кредиторської заборгованості (вертикальний,
горизонтальний й коефіцієнтний);

— аналіз політики фінансування активів підприємства
(ефективність використання власного та позикового капіталу).

На основі аналізу означених факторів і з ураху�
ванням результатів дослідження зовнішнього сере�
довища можна оцінити стан підприємства, тобто
виявити його сильні й слабкі сторони. Водночас мож�
на встановити, які воно має можливості на ринку і
що для нього становить небезпеку, а також розро�
бити заходи щодо підвищення певних показників, які
загалом впливають на платоспроможність підприє�
мства. Вказані проблемні питання при здійсненні
аналізу показників платоспроможності можна вир�
ішити використовуючи саме SWOT�аналіз [18].

Крім того, варто зазначити, що своєчасне та
комплексне дослідження впливу на платоспро�
можність факторів внутрішнього і зовнішнього
середовища за допомогою SWOT�аналізу є важ�
ливим чинником при проведенні антикризової діагностики
організації, оскільки така діагностика включає:

— моніторинг зовнішнього середовища;
— моніторинг внутрішнього середовища;
— прогнозування її можливих станів у майбутньому [6].
На думку В. Дорофеєва, діагностика ринкового стану,

складової SWOT�аналізу, та діагностика фінансового ста�
ну, складової платоспроможності, включені у ланки, що
дозволяють провести діагностику як інструмента антикри�
зового управління та виявити сигнали про наростання заг�
роз. При своєчасному виявленні недоліків, помилок та сим�
птомів, стадії процесу, що веде до банкрутства, на основі
бального методу Аргенті можна виявити ознаки кризи та
провести превентивні заходи [5].

ВИСНОВКИ
Виходячи з наведеного, можна зробити висновок, що для

успішного стратегічного управління платоспроможністю
підприємства, крім існуючих методичних підходів до її оцінки,
які дають можливість встановити рівень фінансової стійкості
суб'єкта господарювання, необхідно на основі SWOT�аналізу:

— проводити поточний аналіз ресурсного потенціалу
підприємства;

— оцінювати внутрішні резерви підвищення плато�
спроможності підприємства;

— формувати перспективну політику акумулювання
можливих активів підприємства;

— передбачати пріоритети розвитку підприємства на
основі сильних і слабких сторін, враховуючи можливості й
нівелюючи прогнозовані загрози.
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Рис. 2. Складові SWOT+аналізу
Джерело: [1].
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Таблиця 2. Основні етапи застосування SWOT+аналізу

Джерело: [21].


