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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах дієві та раціональні

управлінські рішення на макро- і мікрорівні
грунтуються на результатах аналізу фінансо-
вого стану суб'єктів господарювання.

Одним із параметрів оцінки фінансового
стану, за яким оцінюється імідж підприємства
в діловому світі, рівень інвестиційної приваб-
ливості, здатність суб'єкта господарювання за-
безпечувати нормальний хід фінансово-госпо-
дарської діяльності, є ліквідність підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ліквідність підприємства як економічна
категорія знайшла відображення у працях
Л.А. Лахтіонової [1], Ф.Ф. Бутинця [2], О.Є. Гудзь
[3], В.О. Мец [4], Р.О. Костирка [5], Л.А. Бер-
нстайна [6], М.Д. Білик, О.В. Павловської,
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THE APPROACHES TO THE ENTERPRISE LIQUIDITY INTERPRETATION

У статті досліджено дискусійні питання категорії "ліквідність підприємства". В результаті аналізу визначень да-
ного поняття, що наводяться в економічній літературі, виділено підходи до його трактування. Внаслідок системати-
зації виділених підходів обгрунтовано ліквідність підприємства як здатність фінансувати нормальний хід господарсь-
кої діяльності, яка забезпечується ліквідністю активів та фінансовою гнучкістю підприємства.

Для забезпечення розкриття сутності ліквідності підприємства наведено функції ліквідності (в контексті підприє-
мства) та обгрунтовується їх зміст. Згідно з виділеними функціями ліквідність підприємства конкретизується як ха-
рактеристика фінансового стану, достатній рівень якої є запорукою незалежності та свободи дій суб'єкта господа-
рювання; уможливлює зміни пріоритетних напрямів діяльності та адаптацію до зовнішнього середовища, додаткове
залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел та є передумовою зниження ризику втрати фінансової стійкості.

Controversial questions of the category of the "enterprise liquidity" were investigated in this article. As the result of
the analysis of the given notion determination which are given in the economic literature, the following approaches to its
interpretation were distinguished. In consequence of systematization of the distinguished approaches the enterprise
liquidity was proved as the ability to finance the normal way of economic activities, which are secured by liquidity assets
and enterprise financial flexibility.

In order to provide the essence reveal of the enterprise liquidity, the liquidity functions are mentioned (in the context
of the enterprise) and their content is proved. According to mentioned functions, the enterprise liquidity is concretized
as the characteristic of the financial status, the sufficient level of which is the guaranty of the independence and freedom
of the market participant actions; making possible the changes of the priority directions of the activity and adaptation to
the environment, additional financial resources attraction from the external sources and it is the reason of the risk decrease
of the financial stability loss.
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Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицької [7],
Г.В. Савицької [8]. Високо оцінивши праці нау-
ковців, вважаємо за необхідне зазначити, що в
даний час трактування ліквідності підприєм-
ства носить дискусійний характер: часто
ліквідність підприємства ототожнюється з пла-
тоспроможністю, з ліквідністю балансу, з
ліквідністю активів, що обмежує економічний
зміст даного поняття. Відсутність терміноло-
гічної єдності щодо визначення даного понят-
тя створює загрози для формування об'єктив-
них аналітичних висновків і пропозицій.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завдання статті: на підставі критичного ана-

лізу існуючих визначень ліквідності підприєм-
ства виділити підходи до її трактування та об-
грунтувати зміст ліквідності підприємства, який
відповідає функціям ліквідності підприємства.
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Рис. 1. Підходи до трактування ліквідності підприємства
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ліквідність підприємства як економічна ка-

тегорія широко використовується у фінансово-
му аналізі. Її багатогранність зумовила від-
сутність єдиного трактування серед науковців.
У результаті дослідження визначень, що вико-
ристовуються для розкриття змісту ліквідності
підприємства та з метою їх систематизації, ви-
ділено чотири підходи (рис 1).

Згідно з першим підходом ліквідність під-
приємства — це наявність у нього оборотних
коштів у розмірі теоретично достатньому для
погашення короткострокових зобов'язань
навіть з порушенням строків погашення, які
передбачені контрактом [7, с. 275; 9, с. 303].
Іншими словами, це перевищення розміру обо-
ротних коштів (коштів, що авансовані у обо-
ротні засоби) над величиною поточних зобов'-
язань, що по своїй суті характеризує величину
власних оборотних засобів.

Відповідно до другого підходу, ліквідність
підприємства — це його здатність розрахову-
ватися за зобов'язаннями. А саме це:

— здатність погасити зобов'язання у випад-
ку одночасної вимоги зі сторони всіх кредиторів
підприємства [10, с. 306], вважаємо актуальною
властивістю, тільки за умови припинення діяль-
ності, бо за звичайних обставин вимоги всіх кре-
диторів підприємства не збігаються в часі;

— це характеристика його потенційних мож-
ливостей щодо виконання боргових і фінансо-
вих зобов'язань перед усіма контрагентами,
ступінь досяжності яких (тобто можливостей)
визначається відповідно до статичної та динам-
ічної оцінки ефективності використання фінан-
сових ресурсів і їхнього розміщення [3];

— здатність компанії погашати свої поточні
зобов'язання [6, с. 379];

— здатність своєчасно виконувати зобо-
в'язання по всіх видах платежів [11, с. 419].

Тобто в межах даного підходу ліквідність
підприємства ототожнюється з платоспромож-
ністю.

Згідно з третім підходом ліквідність розг-
лядається як здатність та швидкість перетво-
рення активів у грошові кошти для погашення
зобов'язань. А саме: здатність підприємства пе-
ретворити свої активи на грошові кошти для по-
криття боргових зобов'язань [2 , с. 237; 4, с. 144]
(актуально тільки за умови припинення діяль-
ності); здатність та швидкість перетворення
оборотних активів у грошові кошти з метою
погашення поточних зобов'язань як у міру над-
ходження термінів їх сплати, так і простроче-
них боргів [1, с. 121]; здатність підприємства
перетворювати свої активи на гроші для по-
криття своїх необхідних платежів у міру на-
стання їх строків та швидкість здійснення цьо-
го [13, с. 101]. Тобто тут поєднуються поняття
ліквідності активів та платоспроможності.

Четвертий підхід базується на тому, що
ліквідність підприємства — це можливість моб-
ілізації платіжних засобів за рахунок внутрішніх
та зовнішніх джерел [8, с. 605; 14, с. 310]; харак-
теристика можливості надходження грошових
коштів внаслідок реалізації активів і за рахунок
залучення додаткових зовнішніх коштів, що стає
можливим за наявності у підприємства позитив-
ного іміджу та високої інвестиційної привабли-
вості [15, с. 85]; це його мобільність, спро-
можність (при виникненні будь-яких обставин)
за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел опе-

Рис 2. Синтез підходів до трактування ліквідності підприємства  
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ративно вишукувати резерви платіжних коштів,
необхідних для погашення боргів [5, с 116; 7, с.
276]. Отже, в межах даного підходу, ліквідність
розглядають як можливість мобілізації грошо-
вих коштів за рахунок внутрішніх та зовнішніх
джерел. Тобто запорукою ліквідності підприє-
мства є ліквідність активів та його фінансова
гнучкість, яка являє собою "… здатність залу-
чати грошові кошти з різних джерел, збільшу-
вати власний капітал, продавати і переміщувати
активи і регулювати рівень і напрями діяльності,
так щоб вони відповідали обставинам, що зміни-
лися [6, с. 421]".

Для формулювання визначення ліквідності
підприємства, яке б враховувало багатосто-
ронність даної категорії та досліджені дис-
кусійні питання, що існують в економічній літе-
ратурі, проведено синтез підходів до тракту-
вання ліквідності з урахуванням їх логічного
взаємозв'язку (рис. 2).

У результаті було встановлено, що ліквід-
ність підприємства — це його здатність покри-
вати боргові зобов'язання та фінансувати нор-
мальний хід господарської діяльності, що за-
безпечується ліквідністю активів та фінансо-
вою гнучкістю підприємства.

Зміст економічної категорії розкривається
через систему функцій, які вона виконує. Нами
виділено такі основні функції ліквідності
підприємства:

— стабільності — високий рівень ліквідності
підприємства забезпечує незалежність і свобо-
ду дій суб'єкта господарювання та створює пе-
редумови інноваційного розвитку;

— мобільності — незалежність і свобода дій
суб'єкта господарювання проявляються у мож-
ливості зміни пріоритетних напрямків діяль-
ності та адаптації до змін зовнішнього середо-
вища;

— привабливості — достатній рівень
ліквідності підприємства уможливлює додат-
кове залучення коштів для фінансування його
господарської діяльності;

— регулювання — в залежності від відпові-
дності фактичного рівня ліквідності бажаному
керівництвом підприємства можуть бути прий-
няті рішення щодо змін величини та структури
активів і зобов'язань підприємства;

— контрольну — полягає у можливості мо-
ніторингу фінансових аспектів стану підприє-
мства через показники ліквідності;

— вартісну — проявляється у формуванні
справедливої вартості підприємства, тобто чим
більша ліквідність підприємства тим більшою є
його справедлива вартість. Якщо перенести
вартісну функцію ліквідності на рівень активів,

то її зміст полягає у відповідності його об-
мінної вартості первісній. Обмінна вартість ак-
тиву — вартість за якою актив буде реалізова-
но, тобто чим більша ліквідність активу, тим
більшою буде його обмінна вартість і її
відповідність балансовій. Серед деяких нау-
ковців обмінна вартість активу ототожнюєть-
ся з ліквідністю (ліквідність — сума, одержана
від продажу активу [13, с.  101; 7, с. 274]), з мірою
ліквідності активу [16, с. 327], з ознакою
ліквідності активу [17, с. 37].

Отже, ліквідність підприємства — це його
здатність покривати боргові зобов'язання та
фінансувати нормальний перебіг фінансово-
господарського процесу, достатній рівень якої
є запорукою незалежності та свободи дій су-
б'єкта господарювання; уможливлює зміни
пріоритетних напрямів діяльності та адаптацію
до зовнішнього середовища, додаткове залу-
чення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел
та є передумовою зниження ризику втрати
фінансової стійкості.

ВИСНОВКИ
Виділення підходів до трактування ліквід-

ності підприємства забезпечує систематизацію
поглядів на зміст цієї категорії та розкриває її
багатогранність, а формулювання функцій
ліквідності підприємства конкретизує роль да-
ного поняття у системі управління.

У результаті дослідження встановлено, що
ліквідність підприємства — це його здатність
покривати боргові зобов'язання, фінансувати
нормальний хід господарської діяльності, що
забезпечується ліквідністю його активів та
фінансовою гнучкістю.
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