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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА  

 

THE MECHANISM OF FORMING OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF THE  

ENTERPRISE 

 

Анотація. У статті  визначено сутність ліквідності та платоспроможності. Визначено 

фактори, що формують ліквідність та платоспроможність підприємства. Розглянуто 

механізм формування ліквідності та плато-спроможності як елементу забезпечення 

фінансової стійкості підприємства.   
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Abstract. In the article is certain essence of liquidity and solvency. Factors that form 

liquidity and solvency of the enterprise are certain. The mechanism of forming of liquidity and 

solvency is considered as to the element of providing of financial stability of the enterprise.  
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Постановка проблеми. Сучасна нестабільна економічна та політична ситуація 

обумовлює то, що фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на 

забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових 

ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального 

співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою досягнення 

стабільності та ефективності функціонування суб’єкта господарювання. Саме цим 

зумовлюється актуальність  дослідження механізму формування ліквідності та 

платоспроможності підприємства, якому належить суттєва роль у забезпеченні його 

стабільного фінансового стану. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретичного та методологічного 

обґрунтування понять «ліквідність» і «платоспроможність» та механізму їх формування й 

оцінки розглядались у працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців та практиків, 

зокрема: П. Ревентлоу, Е. Нікбахта, Й. Ворста, А. Гропеллі, М. М. Бердара, І. О. Бланка, 

В. В. Ковальова, М. М. Крейніної, Г. В. Савицької, А. М. Поддєрьогіна, А. Д. Шеремета, 

Н. О. Власової, Т. С. Пічугіної, П. В. Смірнової, Т. М. Тігової, Л. С. Селівестрової, 

Т. Б. Процюк та інших.  

Метою дослідження є визначення сутності ліквідності та платоспроможності, 

розгляду факторів, що на них впливають, а також дослідження механізму формування 

ліквідності та платоспроможності як елементу забезпечення фінансової стійкості 

підприємства.   

Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан підприємства прийнято оцінювати з 

короткострокової (ліквідності та платоспроможності) і довгострокової (фінансової 

стійкості) перспективи. 

Ліквідність підприємства – це його здатність швидко продати активи й одержати 

гроші для оплати своїх зобов'язань. Вона характеризується співвідношенням величини 

його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, 

дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості [3, с. 45-46]. 



Платоспроможність – здатність підприємства платити по своїм, зовнішнім 

зобов'язанням, що характеризується достатньою кількістю оборотних активів 

підприємства для погашення своїх зобов'язань протягом року. Іншими словами це 

спроможність підприємства виконувати свої короткострокові та довгострокові 

зобов'язання за рахунок власних активів. Показники платоспроможності вимірюють 

рівень фінансового ризику підприємства, тобто ймовірність її банкрутства. У загальному 

випадку підприємство вважається платоспроможним, якщо його загальні активи 

перевищують його загальні зобов'язання [3, с. 48]. 

Аналіз ліквідності припускає облік майбутніх змін ліквідності, ретельного аналізу 

структури кредиторської  заборгованості підприємства. Аналіз ліквідності доповнюється 

показником платоспроможності. Аналіз платоспроможності підприємства доцільно 

здійснювати як за поточний, так і на прогнозований періоди. Поточну платоспроможність 

доцільно оцінювати на підставі звітного балансу, порівнюючи платіжні засоби з 

терміновими зобов’язаннями з використанням платіжного календаря. Індикатором 

платоспроможності підприємства є співвідношення суми надходжень коштів і постійних 

витрат [1, с. 274]. 

Ліквідність та платоспроможність підприємства визначаються співвідношенням 

поточних активів і короткострокових пасивів підприємства та їх складом. Спираючись на 

це, можна виділити такі групи факторів, що впливають на їх формування: фактори, що 

визначають розмір і склад поточних активів (наприклад, розмір та динаміка прибутку, 

розподіл та використання прибутку), і фактори, що визначають розмір і склад 

короткострокових пасивів (наприклад, дотримання термінів розрахунків з кредиторами) 

[2, с. 25-26]. 

Платоспроможність підприємства, перш за все, залежить від рівня ліквідності і, 

відповідно, тих факторів, які визначають останню. Але є і цілий ряд специфічних 

факторів, властивих формуванню власне платоспроможності. 

До них слід віднести: 

•  тривалість операційного і фінансового циклів; 

• дотримання платіжної дисципліни самим підприємством та його контрагентами; 

• обґрунтованість фінансового планування і повнота та ефективність його 

виконання; 

•  швидкість обороту грошових ресурсів [2, с. 35]. 

Отже, поняття «ліквідність підприємства» більше ємне, ніж поняття 

«платоспроможність підприємства», оскільки значною мірою визначає його 

платоспроможність за умови наявності в складі поточних активів високоліквідних 

елементів. Стан ліквідності підприємства визначається рухом фінансових потоків, а його 

платоспроможність залежить від руху грошових потоків. Платоспроможність  формується 

під впливом всіх видів економічної діяльності підприємства, але кількісне відбиття вона 

знаходить у русі коштів [2, с. 11]. 

Механізм формування потоків грошових коштів як основи формування ліквідності 

та платоспроможності підприємства має таку послідовність: 

1) на першому етапі господарської діяльності підприємства здійснюється залучення 

платіжних засобів, джерелом яких можуть бути ринки капіталів та грошових засобів. Ці 

ліквідні засоби відображаються як збільшення майна підприємства у вигляді коштів і як 

збільшення капіталу; 

2) на другому етапі платіжні засоби використовуються (інвестуються) у закупівлі 

необхідних виробничих ресурсів. Отримані ззовні платіжні засоби витрачаються на у 

статкування, сировину, товари та послуги. При цьому відбувається перегру пування у 

структурі майна: відтіканню грошових засобів (номінальних благ) протистоїть приток 

матеріальних, нематеріальних (реальних) цінностей; 

3) на третьому етапі придбані виробничі ресурси використовуються для 

виготовлення продукції чи надання послуг; 



4) на четвертому етапі відбувається вивільнення платіжних засобів за рахунок  

реалізації вироблених благ на ринках збуту. У результаті відтікання готових (реальних) 

продуктів забезпечується приток ліквідних засобів у формі виручки від реалізації, 

валового доходу; 

5) на п'ятому етапі, інвесторам повинні бути перераховані отримані у результаті 

обороту грошові надходження, включаючи первинне фінансування на грошовому ринку 

або ринку довгострокового кредиту. Відтікання фінансових коштів на користь кредиторів 

(погашення боргів) і власників капіталу (розподіл дивідендів) відображаються як 

зменшення вартості майна і капіталу підприємства [2, с. 21-22]. 

Висновки. Ліквідність та платоспроможність підприємства – це складні економічні 

категорії, які формуються під впливом великої кількості факторів. В економічній 

літературі достатньо широко розроблені питання, пов'язані з виявленням та оцінкою 

факторів, які обумовлюють формування фінансової стійкості підприємства. Що 

стосується формування ліквідності та платоспроможності підприємства, то цим явищам не 

приділяється достатньо уваги. Таким чином, ліквідність та платоспроможність 

підприємства, будучи найважливішими фінансовими характеристиками підприємства, 

широко використовуються у діагностиці фінансового стану, прогнозуванні кризи 

підприємств, визначення ймовірності банкрутства, що цілком логічно, оскільки вони 

відображають значну частину різноманітних процесів, які відбуваються на підприємстві. 
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