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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Радикальні соціально�економічні перетворення в

економіці країни, зміна форми власності державних
підприємств на приватну, нові взаємовідносини під�
приємств з бюджетом, банками, іншими суб'єктами гос�
подарювання призвели до різкого погіршення фінансо�
вого стану і до втрати платоспроможності багатьох
підприємств. Тому у цій ситуації особливої актуальності
набуває оцінка платоспроможності підприємств та по�
шук шляхів її відновлення, оскільки жодне підприємство
в сучасних умовах не застраховане від становища, коли
воно не зможе розрахуватися за своїми боргами і заз�
нає фінансового краху.

В умовах економічних перетворень удосконалення
оцінювання і прогнозування ліквідності підприємств є
одним з пріоритетних завдань щодо забезпечення їх
фінансової стабільності. Посилення уваги до проблем
ліквідності аграрних підприємств визначається необхі�
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дністю підвищення ефективності їх діяльності, забезпе�
чення фінансової стабільності розвитку підприємств.
Однією із найважливіших складових умов забезпечен�
ня фінансової стабільності аграрної галузі є фінансова
стабільність кожного підприємства, яка базується на
його платоспроможності, ресурсній стійкості, опти�
мальному співвідношенні власного і позикового капіта�
лу, ефективному механізмі управління ліквідністю
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням платоспроможності і ліквідності
займалися такі західні вчені, як Й. Ворст, Д. Джобор�
да, Е. Уткін, А. Шеремет та вітчизняні вчені: Н. Тара�
сенко, В. Іващенко, М. Болюх, О. Філімоненков та інші.

Значний вклад у розробку методологічних і мето�
дичних аспектів оцінки ліквідності підприємств внесли
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вітчизняні та зарубіжні вчені�економісти: М. Білик,
І. Бланк, В. Забродський, В. Ковальов, М. Коробов,
Л. Лахтіонова, Є. Мних, В. Негашев, М. Родіонова, Г. Са�
вицька та інші вчені.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз існуючих методичних підходів

щодо оцінки ліквідності та платоспроможності підпри�
ємств та визначення напрямів її підвищення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасних умовах пошук можливостей зміцнення

фінансового стану та підвищення фінансової стійкості
стає пріоритетним завданням господарюючих суб'єктів,
вирішенню якого має сприяти комплексний системний
аналіз діяльності підприємства.

Всі суб'єкти господарської діяльності, які здійсню�
ють свою діяльність на принципах комерційних розра�
хунків, в умовах ринкової економіки повинні володіти
методикою оцінки фінансового стану підприємства з
метою оперативного управління активами і пасивами
підприємства, досягнення високих кінцевих результатів,
забезпечення стабільності і належного іміджу підприє�
мства.

Фінансовий стан підприємства з позиції короткост�
рокової перспективи оцінюється показниками ліквід�
ності й платоспроможності. Аналіз економічної літера�
тури та нормативних документів свідчить про наявність
різних тлумачень сутності платоспроможності та
ліквідності підприємства, протиріч в методичних підхо�
дах до розрахунку показників, що формують їх рівень,

та загальній оцінці платоспроможності та ліквідності
підприємства.

Переважно вчені визначають ліквідність підприєм�
ства як їх спроможність своєчасно виконувати свої бор�
гові зобов'язання, що залежить від обсягу заборгова�
ності та обсягу ліквідних коштів [1].

 Так, Н.В. Тарасенко під ліквідністю розуміє спро�
можність підприємства перетворювати свої активи на
гроші без втрати їх ринкової вартості для покриття всіх
необхідних платежів в міру настання їх строків на
швидкість здійснення цього перетворення [2]. Більшість
зарубіжних авторів зійшлися на тому, що ліквідність —
це здатність підприємства виконувати свої короткост�
рокові зобов'язання на основі перетворення складових
елементів поточних активів в грошову форму [3; 4].
Л.А. Лахтіонова стверджує, що ліквідність суб'єкта гос�
подарювання — це здатність та швидкість перетворен�
ня оборотних активів у грошові кошти з метою погашен�
ня поточних зобов'язань як у міру надходження термінів
їх сплати, так і прострочених боргів [6].

Таким чином, запропоноване визначення ліквідності
суб'єкта господарювання як здатність та швидкість пе�
ретворення оборотних активів у грошові кошти з метою
погашення поточних зобов'язань як у міру надходжен�
ня термінів їх сплати, так і прострочених боргів най�
більш повно відображає природу цього поняття та вра�
ховує ринкові умови господарювання.

Методи оцінки платоспроможності підприємства базу�
ються на системі показників, які наведено на рисунку 1 [8].

Зі схеми видно, що інформаційною базою для оцін�
ки платоспроможності підприємства є баланс, звіт про

Фактори, що впливають на збільшення ліквідності Фактори, що впливають на зменшення ліквідності 
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Таблиця 1. Фактори, що впливають на зміну ліквідності підприємства

Рис. 1. Система показників платоспроможності підприємств
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фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, а
також бухгалтерська інформація за поточними розра�
хунками. Фінансовий стан підприємства з позиції корот�
кострокової перспективи оцінюється показниками
ліквідності й платоспроможності.

 Поняття платоспроможності та ліквідності суб'єкта
господарювання дуже близькі, але друге є місткішим,
оскільки від ступеня ліквідності залежить платоспро�
можність.

Мета аналізу ліквідності полягає не тільки в тому,
щоб оцінити ліквідність підприємства, його активів і
джерел їх формування, а й у тому, щоб на цій основі
розробити заходи, спрямовані на поліпшення цих фінан�
сово�економічних показників.

Основними функціями аналізу ліквідності підпри�
ємств є:

— визначення відповідності цільовим параметрам і
потенційним можливостям, виявлення тенденцій, ло�
кальних і закономірних змін та їх інтенсивності, впливу
факторів на ці зміни;

— визначення різного роду відхилень від норм, дисп�
ропорцій, структурних деформацій, можливостей виник�
нення несприятливих і ризикових ситуацій, їх інтенсивності
та динаміки, а також факторів, що на них впливають;

— виявлення потенційних можливостей зміни та
розвитку ліквідності та платоспроможності підпри�
ємств, притаманних їм явищ і процесів, попередження
та нейтралізація відхилень від норм, диспропорцій,
структурних деформацій, несприятливих і ризикових
ситуацій, виявлення кола регульованих факторів, шляхів
і засобів їх реалізації;

— контроль за виконанням прийнятих управлінсь�
ких рішень, ефективністю використання ресурсів та до�
триманням соціальних норм і стандартів [7].

У таблиці 1 наведено фактори, які впливають на
збільшення або зменшення ліквідності підприємства.

Аналіз ліквідності балансу підприємства якраз доз�
воляє виявити найважливіші аспекти і слабкі позиції в
діяльності суб'єкта господарювання та показує, за яки�
ми напрямами потрібно проводити таку роботу, аби до�
могтись поліпшення фінансового стану підприємства.

Основне завдання аналізу ліквідності балансу — пе�
ревірити синхронність надходження і витрачання фінан�
сових ресурсів, виявити здатність підприємства розра�
ховуватися за зобов'язаннями власним майном у виз�
начені періоди часу. Ліквідність балансу визначається
ступенем покриття зобов'язань підприємства його ак�
тивами, термін перетворення яких у кошти відповідає
терміну погашення зобов'язань.

На сьогодні ще не визначено єдиних підходів до оцін�
ки ліквідності активів за здатністю й термінами їх пере�
творення в засоби платежу.

Більшість учених виділяє високо�, помірно� та ма�
лоліквідні активи [9].

Іншу характеристику активів за ступенем ліквідності
дає І.А. Бланк, окреслюючи абсолютно� , високо�, се�
редньо�, малоліквідні та неліквідні активи [10].

Щодо пасивів балансу, то вони, як відомо, групують�
ся за ступенем терміновості їх оплати на:

— термінові — короткострокові і довгострокові кре�
дити та позики, не погашені в строк, а також розрахун�

ки з оплати праці, з бюджетом та позабюджетних пла�
тежах, страхуванню, за виданими векселями (залежно
від терміну погашення), заборгованість за товари, ро�
боти і послуги, не оплачені в строк;

— короткострокові — короткострокові кредити
банків, розрахунки з кредиторами за товари, роботи і
послуги, строк оплати яких ще не настав, а також час�
тина заборгованості за довгостроковими позиками, що
повинна бути погашена в поточному періоді;

— довгострокові — довгострокові кредити банків;
— постійні — джерела власних і прирівняних до них

коштів.
При проведенні аналізу балансу підприємства, на�

самперед здійснюють класифікацію активів підприєм�
ства за їх ліквідністю та пасивів за терміновістю оплати
(див. табл. 2).

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквід�
ним, якщо:

А1 ≥ П1 ; А2 ≥ П2 ; А3 ≥ П3 ; А4 ≤ П4 .
Для комплексної оцінки ліквідності балансу в ціло�

му можна визначити загальний показник ліквідності за
формулою:

(А1 х ВА1 + А2 х ВА2 + А3 х ВА3) / 
/ (П1 х ВП1 + П2 х ВП2 + П3 х ВП3),
де ВА та ВП — питома вага відповідних груп активів

та пасивів в їх загальному підсумку.
Загальний показник ліквідності балансу показує

відношення суми всіх платіжних засобів до суми всіх
платіжних зобов'язань з врахуванням їх ліквідності. Цей
показник дає змогу порівнювати баланси підприємств
за різні періоди, баланси різних підприємств та визна�
чати найбільш ліквідні баланси.

При оцінці ліквідності розраховують три основні
коефіцієнти:

коефіцієнт покриття;
коефіцієнт швидкої ліквідності;
коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Ці показники розраховуються на підставі даних

форми № 1 шляхом зіставлення поточних активів і по�
точних зобов'язань підприємства.

Коефіцієнт покриття (інші найменування цього кое�
фіцієнта — коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт
поточної ліквідності). Він дає загальну оцінку ліквід�
ності активів, показуючи, яка сума поточних активів
підприємства припадає на одну гривню поточних зобо�
в'язань. Якщо поточні активи перевищують за величи�
ною поточні зобов'язання, підприємство може розгля�
датися як таке, що успішно функціонує.

Коефіцієнт розраховується за формулою:
Коефіцієнт покриття = Оборотні активи + Витрати май�

бутніх періодів* / Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх
періодів**

* Витрати майбутніх періодів включаються до складу по�
точних активів у тій частині, яка буде використана (списана)
протягом 12 місяців з дати балансу.

** Доходи майбутніх періодів включаються до складу
поточних зобов'язань у тій частині, яка буде погашена про�
тягом 12 місяців з дати балансу.

Якщо цей показник дуже високий, то це може бути
пов'язано із надлишковими виробничими запасами, над�
плановою завантаженістю готової продукції на складах,

Таблиця 2. Класифікація активів та пасивів підприємства

Групи 
активів 

Умовне 
позначення Характеристика Група пасивів Умовне

позначення Характеристика 

Високо- 
ліквідні 

А1 Грошові кошти Найбільш термінові П1 Кредиторська 
заборгованість 

Середньо- 
ліквідні 

А2 Дебіторська 
заборгованість 

Короткострокові П2 Короткострокові 
кредити та 
позикові кошти 

Низько- 
ліквідні 

А3 Матеріальні цінності Довгострокові П3 Довгострокові 
кредити та 
позикові кошти 

Неліквідні А4 Основні засоби Постійні П4 Джерела 
власних коштів 
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невиправданим зростанням дебіторської заборгова�
ності, тобто із уповільненням обертання капіталу.

Коефіцієнт покриття, що дорівнює 2 (або 2:1),
свідчить про можливість підприємства погасити поточні
зобов'язання.

Такий підхід пояснюється практикою, що склалася,
згідно з якою при ліквідації активів їх продажна ціна на
аукціоні становить приблизно половину їх ринкової вар�
тості. Іншими словами, якщо вартість активів зменшить�
ся вдвічі, виручки, що залишилася, буде достатньо для
погашення поточної заборгованості в тому випадку,
якщо до ліквідації коефіцієнт дорівнював 2:1.

Значення коефіцієнта покриття в межах 1—1,5
свідчить про те, що підприємство своєчасно погашає
борги.

Критичне значення коефіцієнта покриття дорівнює
1.

Зниження коефіцієнта означає зростаючий ризик
неплатоспроможності.

При значенні коефіцієнта покриття менше 1 під�
приємство має неліквідний баланс.

Звертаємо увагу на те, що в цих методиках при роз�
рахунку коефіцієнта покриття у складі поточних активів
не враховуються витрати майбутніх періодів.

Коефіцієнт швидкої ліквідності (інше найменуван�
ня цього коефіцієнта — коефіцієнт "лакмусового папі�
рця").

 На відміну від попереднього, він враховує якість
оборотних активів і є більш суворим показником ліквід�
ності, оскільки при його розрахунку враховуються
найбільш ліквідні поточні активи (запаси не враховують�
ся).

Швидкий коефіцієнт розраховується за такою фор�
мулою:

Коефіцієнт швидкої ліквідності = Оборотні активи —
Запаси + Витрати майбутніх періодів* / Поточні зобов'язан�
ня + Доходи майбутніх періодів**.

У літературі наводиться орієнтовне нижнє значен�
ня цього коефіцієнта, що дорівнює 1. Однак ця оцінка
носить умовний характер.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка ча�
стина поточних (короткострокових) зобов'язань може
бути погашена негайно.

Коефіцієнт розраховується за формулою:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Грошові кошти та

їх еквіваленти / Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх
періодів**.

Теоретичне значення коефіцієнта абсолютної
ліквідності, повинне бути не меншим 0,2—0,25.

Для оцінки платоспроможності і  фінансової
стійкості не тільки розраховують співвідношення між
поточним активами і поточними зобов'язаннями, але
також визначають і їх різницю.

Різниця між поточними активами і поточними зобо�
в'язаннями становить чистий робочий капітал підприєм�
ства (Рк). Наявність чистого робочого капіталу свідчить
про те, що підприємство здатне не тільки сплатити по�
точні борги, але й має в своєму розпорядженні фінан�

сові ресурси для розширення діяльності і здійснення
інвестицій.

Запишемо формулу для визначення чистого робо�
чого капіталу на підставі даних балансу:

Рк = [Оборотні активи+ Витрати майбутніх періодів*] —
[Поточні зобов'язання + Доходи майбутніх періодів**].

Оптимальний розмір чистого робочого капіталу за�
лежить від сфери діяльності, обсягу реалізації, кон'юн�
ктури ринку. Для оцінки достатності Рк можна порівня�
ти його з аналогічними показниками інших підприємств.

Якщо при аналізі таких коефіцієнтів виявлені відхи�
лення від рекомендованих значень, то необхідно з'ясу�
вати причини цього.

При проведенні дослідження ліквідності підприєм�
ства за даними показниками не слід обмежуватися лише
їх розрахунками і порівняннями в динаміці або з анало�
гічними підприємствами, тому що аналіз буде неповним.

Основні показники ліквідності підприємства наве�
дено в таблиці 3.

Наведені коефіцієнти являють собою відносні ве�
личини і протягом часу можуть не змінюватись або
змінюватися незначно, тоді як зміни в складових чи�
сельника і знаменника можуть бути суттєвими. Тому
таке дослідження доцільно доповнювати факторним
аналізом.

Основними причинами неплатоспроможності мо�
жуть бути:

— прорахунки у вивченні міжнародних ринків про�
дукції, яка пропонується підприємством;

— невиконання зовнішньоекономічних контрактів
за строками поставок продукції, порушення її структу�
ри та асортименту, зниження якості;

— підвищення собівартості продукції;
— втрата каналів реалізації і постійних покупців, за�

мовників в умовах міжнародної конкуренції
— неплатоспроможність самих покупців і замов�

ників з різних на це причин;
— невиконання плану прибутку і нестаток власних

джерел фінансування підприємства;
— неврахування процесів глобалізації і, як наслідок

— тиску конкурентів, зміни попиту та інфляційних про�
цесів;

— неврахування змін податкової політики;
— значне відволікання коштів у дебіторську забор�

гованість та у надлишкові виробничі запаси;
— низьке обертання оборотного капіталу.
Підсумовуючи, можна видмітити таке, що для пра�

вильного розуміння динаміки та рівня платоспромож�
ності підприємства необхідно брати до уваги наступні
фактори:

1) характер діяльності підприємства;
2) стан запасів: у підприємства може бути надлишок

або нестача запасів, порівняно з величиною, необхідною
для безперебійної діяльності;

3) умови розрахунків з дебіторами: надходження де�
біторської заборгованості через короткі проміжки часу
після купівлі товарів призводить до невеликої їх частки
в складі оборотних активів підприємства, і, навпаки;

№ 
з/п Назва показника Нормативне 

(рекомендоване) значення Призначення (опис) 

1 Коефіцієнт покриття (загальний 
коефіцієнт ліквідності) 

> 2 характеризує достатність оборотних засобів для 
покриття своїх боргів 

2 Коефіцієнт швидкої ліквідності > 1 Показує, яка частина поточних зобов’язань 
може бути погашена не тільки за рахунок 
грошових коштів, але і за рахунок очікуваних 
фінансових надходжень 

3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0,2 Характеризує негайну готовність підприємства 
ліквідувати короткострокову заборгованість  

4 Робочий капітал (розмір власних 
оборотних засобів) 

Середньо галузеве є “фінансовою подушкою”, що теоретично дає 
можливість підприємству погасити всі або 
більшу частину своїх короткострокових 
зобов’язань та продовжувати працювати 

Таблиця 3. Показники оцінки ліквідності підприємства
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 4) стан дебіторської заборгованості: наявність чи
відсутність в її складі прострочених та безнадійних
боргів.

Для визначення рівня платоспроможності підприє�
мства доцільно використовувати показники ліквідності
з їх нормативними значеннями.

У разі, якщо наведені вимоги не виконуються, можна
очікувати, що рано чи пізно суб'єкт господарювання ви�
явиться неплатоспроможним, а отже, і виникне підстава
для порушення проти нього справи про банкрутство.

 Проаналізував всі наведені аспекти, пропонується
розглядати не лише довгострокові зобов'язання, адже
наявні поточні платежі у короткотерміновому періоді
складають значну частину від суми всіх платежів, і,
відповідно, залежність платоспроможності від погашен�
ня короткотермінових позик очевидна, тому що саме
вони впливають на платоспроможність підприємства. За
ситуації, коли банки через високий рівень ризиків кре�
дитування не зацікавлені у наданні кредитів фірмам, то,
як наслідок, більшість підприємств мають високу забор�
гованість за короткотерміновими зобов'язаннями. Та�
ким чином, платоспроможність підприємства — це, на�
самперед, його здатність у повному обсязі та за визна�
чений термін розрахуватися зі своїми зобов'язаннями
за допомогою грошових ресурсів та інших активів, а та�
кож спроможність здійснювати безперервну фінансо�
во�господарську діяльність.

 Основними причинами зниження ліквідності та пла�
тоспроможності підприємства є збиткова діяльність, а
також збільшення поточних зобов'язань, фінансуван�
ня капітальних витрат за рахунок поточних зобов'язань,
зменшення власного капіталу.

Відповідно рекомендації, щодо покращення рівня
ліквідності та платоспроможності передбачають, насам�
перед, досягнення прибутковості, що передбачає
збільшення обсягів продажу та зменшення витрат, за�
лучення довготермінових позик на фінансування капі�
тальних витрат, або відмова від інвестиційних проектів.

Також важливим є раціональне управління наявни�
ми фінансовими ресурсами, зокрема визначення опти�
мальних обсягів виробничих запасів, управління дебі�
торською заборгованістю, координація планів вироб�
ництва та продажу, забезпечення безперебійної робо�
ти підприємства тощо. Тобто вихід зі скрутного стано�
вища і підвищення ефективності діяльності вимагає роз�
робки та впровадження комплексу заходів.

ВИСНОВКИ
Багатоаспектність і специфіка функціонування аг�

рарних підприємств зумовлюють необхідність здійснен�
ня якісною та своєчасного прогнозування їх фінансо�
вої стійкості та платоспроможності, яке грунтується на
системі вимірників. Запропонований вимір здійснення
фінансового прогнозування набуває виняткового зна�
чення при визначенні найвагоміших чинників та гене�
ральних орієнтирів економічного стійкого поступу
підприємств аграрної галузі, що особливо важливо в
контексті пошуку самостійного неповторного шляху їх
розвитку в межах глобалізаційних процесів.

Отже, можна зробити висновки, що для кожного
підприємства дуже важливо мати в своєму розпоряд�
женні достатньо ліквідні кошти, так як це є запорукою
їх процвітання та подальшого розвитку. Тому підприє�
мства повинні обирати правильні та найбільш ефективні
методи управління своїми коштами, які в майбутньому
принесуть йому прибутки та забезпечать поточну і пер�
спективну платоспроможність і ліквідність.

 Таким чином, основне призначення управління
фінансами підприємства і стабілізації його фінансової
стійкості полягає в тому, щоб:

 — забезпечити раціональну збалансованість активів
(засобів) і пасивів (джерел фінансування) підприємства.
Інакше кажучи, забезпечити стійку і економічно виправ�
дану відповідність джерел фінансування активам;

 — збалансувати надходження і виплати платіжно�
го обігу, тобто забезпечити достатність платіжних за�
собів для виконання всіх зобов'язань підприємства як
за термінами, так і за обсягом.
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