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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Забезпечення фінансової безпеки підприємств в умо#

вах нестабільної економічної ситуації в країні вимагає ви#

рішення завдання відновлення та зміцнення рівня платос#

проможності. Платоспроможність підприємств є основною

передумовою їх виживання і фінансово#економічної без#

пеки держави. Підтримання належного рівня платоспро#

можності дає змогу підприємствам вчасно оперативно ре#

агувати на зміни зовнішнього середовища та контролюва#

ти ступінь незалежності від зовнішніх джерел фінансуван#

ня.

Визначення рівня платоспроможності є важливою ха#

рактеристикою фінансово#економічного стану підприємств
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ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

APPROACHES TO THE SOLVENCY LEVEL DEFINITION IN FINANCIAL SECURITY SYSTEM
OF ENTERPRISES

Статтю присвячено дослідженню теоретичних та методичних підходів щодо визначення рівня

платоспроможності підприємств під впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середо�

вищ. У роботі окреслено специфіку і особливості чинників впливу на рівень платоспроможності

підприємств. В статті акцентовано увагу на питаннях управління кредиторською заборговані�

стю підприємств як одному з найважливіших чинників, що визначає платоспроможність. З'я�

совано, що негативно на рівень платоспроможності підприємств впливають такі чинники зов�

нішнього та внутрішнього середовищ, як: невиконання поставлених завдань виробництва чи

реалізації продукції; втрата покупців, замовників; неплатоспроможність покупців i замовників;

нестаток власних джерел фінансування підприємств; інфляційні процеси; кредитна політика.

The article is devoted to research of theoretical and methodological approaches to the solvency

level of enterprises determining under the influence of external and internal environments factors.

This paper outlines the specifics and peculiarities of influence on solvency level of enterprises factors.

In the article attention is focused on the management of enterprises' accounts payable as one of the

most important factors that determine the solvency. It was found that such factors of external and

internal environments adversely affect the enterprises' solvency level: failure of the tasks of

production or sales; the loss of buyers, customers; insolvency of buyers and customers; own sources

of enterprises financing shortage; inflation; credit policy.
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в динамічних умовах розвитку економіки, які ускладнюють

функціонування підприємств своєю невизначеністю, наявн#

істю точок біфуркації, безперервними обурюваннями, які

супроводжуються різноманітними проблемами та унемож#

ливлюють чи уповільнюють розвиток підприємств. Через це

забезпечення належного рівня платоспроможності набуває

властивостей першочерговості.

Потреба в дослідженні методичних підходів щодо виз#

начення рівня платоспроможності набуває актуальності та

зумовлює врахування зовнішніх і внутрішніх чинників, що

сприятиме ефективному функціонуванню підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем платоспроможності під#

приємств присвячені праці багатьох науковців. Зокрема,
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Т.Г. Бень, І.О. Бланк, Г.В. Булат, І.В. Булка Р.П. Гончарук,

А.Г. Зоріна, І.В. Зуб, К.В. Ізмайлова, Е.О. Іремадзе, О.В. Пав#

ловська, А.М. Поддєрьогін, М.М. Сагітова, О.С. Філімонен#

ков, В.П. Шилo аналізували платоспроможність і прогнозу#

вали чистий прибуток підприємств, досліджували фактори

впливу на ліквідність та платоспроможність підприємств,

здійснювали аналіз фінансового стану виробничої та комер#

ційної діяльності підприємств, досліджували аспекти управ#

ління кредитоспроможністю підприємств [1—3, 7—8]. По#

при зазначені здобутки науковців, в сучасних умовах функ#

ціонування суб'єктів господарювання питання методичного

забезпечення аналізу платоспроможності підприємств під

впливом чинників зовнішнього та внутрішнього середовищ

залишаються вагомими та актуальними.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження підходів до визначення

рівня платоспроможності в системі фінансової безпеки

підприємств під впливом чинників зовнішнього та внутріш#

нього середовищ за сучасного динамічного розвитку рин#

кових умов. Потреба в дослідженні зазначених підходів ба#

зується на тому, що за допомогою визначеного впливу чин#

ників на рівень платоспроможності формуються стратегія

розвитку підприємств, обгрунтовуються та приймаються уп#

равлінські рішення, реалізується контроль за їх виконанням,

оцінюються результати діяльності, виявляються резерви

підвищення рівня фінансової безпеки підприємств тощо.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Платоспроможність підприємства є однією з найважли#

віших характеристик фінансового стану підприємства. Вона

пов'язана з рівнем залежності від кредиторів та інвесторів і

характеризується співвідношенням власних і залучених

коштів. Цей показник дає загальну оцінку фінансової стаб#

ільності. У світовій і вітчизняній обліково#аналітичній прак#

тиці розроблена система методів та показників, що харак#

теризують фінансову стабільність підприємства. Можна на#

звати шість основних прийомів аналізу:

— горизонтальний (часовий) аналіз — порівняння кож#

ної позиції звітності з попереднім періодом;

— вертикальний (структурний) аналіз — визначення

структури фінансових показників з оцінкою впливу різних

факторів на кінцевий результат;

— трендовий аналіз — порівняння кожної позиції

звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду,

тобто основної тенденції динаміки показників, очищеної від

впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за

допомогою тренду здійснюється екстраполяція найважливі#

ших фінансових показників на перспективний період, тобто

перспективний прогнозний аналіз фінансового стану);

— аналіз відносних показників (коефіцієнтів) — роз#

рахунок відношень між окремими позиціями звіту або по#

зиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків

показників;

— порівняльний аналіз — внутрішньогосподарський

аналіз зведених показників звітності за окремими показни#

ками самого підприємства та його дочірніх підприємств

(філій), а також міжгосподарський аналіз показників даної

фірми порівняно з показниками конкурентів або із серед#

ньо галузевими та середніми показниками.

— факторний аналіз — визначення впливу окремих

факторів (причин) на результативний показник детер#

мінованих (розділених у часі) або стохастичних (що не ма#

ють певного порядку) прийомів дослідження. При цьому

факторний аналіз може бути як прямим (власне аналіз), коли

результативний показник розділяють на окремі складові, так

і зворотним (синтез), коли його окремі елементи з'єднують

у загальний результативний показник [10].

Потрібно зазначити, що для оцінювання рівня фінан#

сової безпеки підприємств найважливішими вважаються

показники платоспроможності і ліквідності, які характери#

зують фінансові можливості підприємства щодо погашен#

ня заборгованості, покриття підприємством позичкових

коштів.

Платоспроможність підприємств формується не лише

під дією конкретно визначених чинників господарського

середовища, але й під впливом непередбачуваних, важкоп#

рогнозованих чинників як економічного, так і неекономіч#

ного характеру.

Дослідження поточного стану макросередовища та

мікросередовища діяльності організації та розпізнавання у

потоці інформації потенційних змін вимагає постійної уваги

до різного роду даних. Ефективним інструментом при цьо#

му може стати використання слабких сигналів — ранніх і

неточних ознак настання важливих подій, що в майбутньо#

му можуть суттєво позначитися на роботі підприємств.

Слабкі сигнали можуть проявлятися як незначні відхилення

від нормативних показників, чуток або появи ситуацій, не#

характерних для звичайного режиму функціонування

підприємств [4]. Виявлення впливу чинників є необхідним

для підвищення рівня платоспроможності та своєчасного

усунення невідповідностей у фінансовій діяльності

підприємств.

Методичні підходи щодо визначення платоспромож#

ності грунтується на використанні класифікації чинників

впливу (табл. 1).

На думку І. І. Хільської та О. С. Палак, на рівень платос#

проможності підприємств впливають такі чинники [5]:

— розмір наявних грошових коштів підприємств;

— здатність забезпечувати утворення грошових потоків

[6];

— раціональне управління дебіторською і кредиторсь#

кою заборгованістю підприємств;

— зменшення середніх розмірів його матеріальних за#

пасів за рахунок їх найоптимальнішого використання, реа#

лізації зайвих тощо;

— політика фінансування активів підприємств.

Стійким джерелом фінансових ресурсів підприємства

виступає внутрішня кредиторська заборгованість, яка пост#

ійно знаходиться в його розпорядженні. Внутрішня креди#

торська заборгованість як форма позичкового капіталу, яка

використовується в процесі господарської діяльності, має

свої особливості, тобто тісний взаємозв'язок з обсягом

діяльності і більш низькою оплатою в порівнянні з комерц#

ійним кредитом. Це сприяє зниженню вартості всього пози#

кового капіталу. Зростання обсягу виробництва і реалізації

продукції впливає на зростання витрат, які входять до скла#

ду внутрішньої кредиторської заборгованості. Чим більший

розмір внутрішньої кредиторської заборгованості, тим мен#

ший обсяг коштів підприємству необхідно залучати для

фінансування своєї поточної господарської діяльності. Але,

з іншого боку, — ці кошти не можуть покривати суми додат#

кового фінансування при збільшенні виробництва і реалі#

зації продукції [9, с. 367].

З метою оптимізації витрат підприємствам потрібно [8]:

скласти бюджет кредиторської заборгованості; оцінити

фінансовий стан та можливі ризики; визначити ступіть дові#

ри відносин з кредитором.

У процесі забезпечення безперервного процесу круго#

обігу коштів жодне з підприємств не може обійтися без кре#

диторської заборгованості. Її розмір прямо впливає на

фінансово#економічний стан та платоспроможність

підприємств. Через це, основним завданням для підприємств

є ефективне управління кредиторською заборгованістю для

отримання ефекту від використання цих залучених коштів

та недопущення надто великих зобов'язань, що можуть впли#

нути на рівень платоспроможності.
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ
НАПРЯМІ

Оперативне реагування керівного

складу підприємств на зміни чинників

зовнішнього та внутрішнього середо#

вищ, прийняття відповідних управлі#

нських рішень не лише створює пере#

думови забезпечення платоспромож#

ності підприємств, а й уможливлює за#

воювання передових ринкових по#

зицій в умовах динамічного розвитку

сучасної економічної системи. З'ясо#

вано, що негативно на рівень платосп#

роможності підприємств впливають

такі чинники зовнішнього та внутрішнього середовищ, як:

невиконання поставлених завдань виробництва чи реалізації

продукції; втрата покупців, замовників; неплатоспро#

можність покупців i замовників; нестаток власних джерел

фінансування підприємств; інфляційні процеси; кредитна

політика та інші.

Визначено, що одним з основних завдань для

підприємств є ефективне управління кредиторською забор#

гованістю, результатом якого є отримання ефекту від вико#

ристання залучених фінансових ресурсів та недопущення

формування надто великих зобов'язань.
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Таблиця 1. Чинники впливу на рівень платоспроможності
підприємств
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Сформовано автором на основі [2, 3].


