
81
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 8, 2015

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Динамічні умови розвитку економіки ус�
кладнюють функціонування підприємств своєю
невизначеністю, наявністю точок біфуркації, без�
перервними обурюваннями, які супроводжують�
ся різноманітними проблемами та унеможливлю�
ють чи уповільнюють розвиток підприємств. Че�
рез це забезпечення належного рівня платоспро�
можності набуває властивостей першочерговості,
що є передумовою успішного функціонування
підприємств машинобудування.

Одним з головних критеріїв успішної діяль�
ності будь�якого суб'єкта господарювання є
стабільність займаних ним позицій на ринку. Ос�
новою ж зазначеного стабільного положення
підприємств в умовах їх виживання в ринковій си�
стемі господарювання є платоспроможність, що
передбачає можливість наявними грошовими ре�
сурсами погашати своєчасно власні платіжні зо�
бов'язання. Адже платоспроможність є важливою
характеристикою фінансово�економічного стану
підприємств, що формується, постійно враховую�
чи екзогенні та ендогенні чинники за актуальних
ринкових умов.

Отже, актуалізується необхідність досліджен�
ня аспектів забезпечення платоспроможності
підприємств. Це зумовлює врахування зовнішніх і
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внутрішніх чинників, що сприятиме ефективному
функціонуванню для уникнення обставин, за яких
можуть підприємства опинитися на межі банкрут�
ства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем платоспроможності
підприємств присвячені праці багатьох науковців.
Зокрема М.М. Сагітова, А.Г. Зоріна, Е.О. Іремад�
зе аналізували платоспроможність і прогнозува�
ли чистий прибуток підприємств [1], І.В. Зуб дос�
ліджувала фактори впливу на ліквідність та пла�
тоспроможність підприємств [2], В.П. Шилo
здійснювала аналіз фінансового стану виробничої
та комерційної діяльності підприємств [3], аспек�
ти управління кредитоспроможністю підпри�
ємств досліджували Р.П. Гончарук [7], Г.В. Булат,
І.В. Булка [8]. Попри зазначені здобутки нау�
ковців, в сучасних умовах функціонування
суб'єктів господарювання питання впливу чин�
ників зовнішнього та внутрішнього середовищ на
рівень платоспроможності підприємств машино�
будування залишається вагомим та актуальним.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення впливу на рівень пла�

тоспроможності підприємств чинників зовнішньо�
го та внутрішнього середовищ за сучасного динам�
ічного розвитку ринкових умов. Зазначене є необ�
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хідним, оскільки за допомогою визначеного впли�
ву чинників на рівень платоспроможності форму�
ються стратегія розвитку підприємств, обгрунтову�
ються та приймаються управлінські рішення, реал�
ізується контроль за їх виконанням, оцінюються
результати діяльності, виявляються резерви по�
ліпшення функціонування підприємств тощо.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Платоспроможність підприємств формується
не лише під дією конкретно визначених чинників
господарського середовища, але й під впливом не�
передбачуваних, важкопрогнозованим як еконо�
мічного, так і неекономічного характерів.

Дослідження поточного стану макросередови�
ща та мікросередовища діяльності організації та
розпізнавання у потоці інформації потенційних
змін вимагає постійної уваги до різного роду даних.
Ефективним інструментом при цьому може стати
використання слабких сигналів — ранніх і неточ�
них ознак настання важливих подій, що в майбут�
ньому можуть суттєво позначитися на роботі під�
приємств. Слабкі сигнали можуть проявлятися як
незначні відхилення від нормативних показників,
чуток або появи ситуацій, нехарактерних для зви�
чайного режиму функціонування підприємств [4].
Виявлення впливу чинників необхідне для знаход�
ження способів поліпшення рівня платоспромож�
ності та своєчасного усунення невідповідностей у
фінансовій діяльності підприємств.

Платоспроможність будь�якого підприємства
схильне до безлічі негативних впливів, які в якийсь
момент досягають своєї "критичної маси". Потім
ці впливи трансформуються в неплатоспро�
можність, що неминуче призводить промислове
підприємство до банкрутства. Щоб вижити в умо�
вах ринкової економіки і недопустити банкрутства
підприємств, потрібно добре знати, як керувати
фінансами, якою повинна бути структура капіта�
лу по складу і джерелам утворення, яку частку по�
винні займати власні кошти, а яку — позикові. Усу�
нення негативних чинників дозволить суб'єктам
товарно�грошових відносин уникати пов'язаних з
неплатоспроможністю конфліктів [1].

Аналіз платоспроможності грунтується на
використанні класифікації чинників впливу. Так,
І.В. Зуб виділяє три групи впливу чинників зовні�

шнього та внутрішнього се�
редовищ на рівень платосп�
роможності підприємств
(табл. 1).

Також чинники, що
впливають на платоспро�
можність підприємств кла�
сифікують за такими двома
основними групами —
зовнішні та внутрішні (рис.
1).

На рівень платоспро�
можності підприємств ма�

шинобудування впливають різноманітні чинники,
найважливішими з них І.І. Хільська та О.С. Па�
лак визначають [5]:

1. Розмір наявних грошових коштів підпри�
ємств. Але величина залишків грошових коштів на
рахунках підприємства не повинна перевищувати
розміри, необхідні для здійснення нормального
процесу господарської діяльності, тому що над�
мірне їх зростання свідчить про неефективне уп�
равління коштами, що може негативно позначи�
тись на результатах діяльності підприємства.

2. Здатність забезпечувати утворення грошо�
вих потоків. Грошові потоки включають кошти в
касі та на рахунках у банках, які можуть бути ви�
користані для поточних операцій. Еквівалентами
грошових коштів є короткострокові фінансові
інвестиції, які можуть бути вільно конвертовани�
ми у певну суму коштів і мають незначний ризик
щодо зміни вартості. Такими еквівалентами, як
правило, є високоліквідні інвестиції в цінні папе�
ри на строк, що не перевищує 3 місяці. Аналіз руху
потоків грошових коштів дозволяє робити виснов�
ки про можливості внутрішнього самофінансуван�
ня і найефективніше їх використання [6].

3. Раціональне управління дебіторською і кре�
диторською заборгованістю підприємств. Під�
приємство повинно суворо слідкувати за строками
погашення дебіторської заборгованості, не допус�
кати її прострочення, застосовуючи до порушників
фінансові санкції; визначити для себе найоптималь�
нішу політику кредитування покупців та залучен�
ня товарних кредитів. Позитивним фактором є ско�
рочення періоду обороту дебіторської заборгова�
ності. Потрібно дотримуватись такого періоду по�
гашення кредиторської заборгованості, щоб макси�
мально скористатись нею і вчасно її сплатити.

4. Зменшення середніх розмірів його матеріаль�
них запасів за рахунок їх найоптимальнішого ви�
користання, реалізації зайвих тощо, якщо це не є
перешкодою для нормального ходу діяльності
підприємства. Скорочення періодів обороту за�
пасів і грошових коштів підприємства підвищує
рівень його платоспроможності.

5. Політика фінансування активів підприємств.
Вона виявляється в оптимізації обсягу і складу
фінансових джерел їх формування з позиції забез�
печення ефективного використання власного та
позикового капіталу.
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Таблиця 1. Чинники впливу на рівень платоспроможності
підприємств

Джерело: сформовано автором на основі [2; 3].
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Обліку кредиторській забор�

гованості приділяється значна
увага, бо наявність такої забор�
гованості супроводжує підприє�
мство майже протягом всього
його існування. Тому виникає
необхідність у детальнішій ха�
рактеристиці кредиторської за�
боргованості як важливого чин�
ника формування рівня платос�
проможності.

Унаслідок отримання кре�
дитів, які є видом зобов'язань,
виникає кредиторська заборго�
ваність. Кредиторська заборго�
ваність — це грошові кошти, які
тимчасово підпорядковані
підприємству, фірмі, які підляга�
ють поверненню юридичній або
фізичній особі, у яких вони по�
зичені і яким вони не виплачені
[7].

Аналіз кредиторської забор�
гованості дає можливість [8]:

— визначити як змінилась ве�
личина боргових зобов'язань у
порівнянні із початком року або
іншого досліджуваного періоду;

— визначити оптимальне
співвідношення дебіторської і
кредиторської заборгованості;

— визначити та оцінити ри�
зик кредиторської заборгова�
ності, її вплив на фінансовий
стан підприємства, встановити
допустимий рівень цього ризику та заходи щодо
його зниження;

— знайти раціональне співвідношення між ве�
личиною кредиторської заборгованості і обсягом
продажів, доцільність збільшення відпуску про�
дукції, товарів і послуг в кредит, визначити межі
цінових скидок для прискорення оплати виставле�
них рахунків;

— прогнозувати стан боргових зобов'язань
організації в межах поточного року, що дозволить
поліпшити фінансові результати її діяльності.

Стійким джерелом фінансових ресурсів
підприємства виступає внутрішня кредиторська
заборгованість, яка постійно знаходиться в його
розпорядженні. Внутрішня кредиторська заборго�
ваність як форма позичкового капіталу, яка вико�
ристовується в процесі господарської діяльності,
має свої особливості, тобто тісний взаємозв'язок
з обсягом діяльності і більш низькою оплатою в
порівнянні з комерційним кредитом. Це сприяє
зниженню вартості всього позикового капіталу. З
ростом обсягу виробництва і реалізації продукції
зростають витрати, які входять до складу внутрі�
шньої кредиторської заборгованості. Чим більший
розмір внутрішньої кредиторської заборгованості,
тим менший обсяг коштів підприємству необхідно

залучати для фінансування своєї поточної госпо�
дарської діяльності. Але, з іншого боку, ці кошти
не можуть покривати суми додаткового фінансу�
вання при збільшенні виробництва і реалізації про�
дукції [9, с. 367].

У деякій мірі кредиторська заборгованість по�
зитивно впливає на фінансовий стан підприємства,
бо це дозволяє залучити грошові кошти у тимча�
сове користування. Проте це призводить до додат�
кових витрат, адже за кредитом потрібно платити
відсотки. Тому управління кредиторською забор�
гованістю зводиться до вибору найбільш вигідних
форм і строків розрахунків з контрагентами для
збереження успішного фінансово�економічного
стану підприємств. Для оптимізації витрат
підприємствам потрібно [8]:

— скласти бюджет кредиторської заборгова�
ності:

— оцінити фінансовий стан та можливі ризики;
— визначити ступіть довіри відносин з креди�

тором.
У процесі реалізації господарської діяльності

жодне з підприємств машинобудування не може
обійтися без кредиторської заборгованості. Її
розмір прямо впливає на фінансово�економічний
стан та платоспроможність підприємств.

Рис. 1. Чинники, що впливають на платоспроможність
підприємств
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Отже, основним завданням для підприємств є

ефективне управління кредиторською заборгова�
ністю для отримання ефекту від використання цих
залучених коштів та недопущення надто великих
зобов'язань, що можуть вплинути на рівень пла�
тоспроможності.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Вчасне та ефективне реагування на зміни чин�

ників зовнішнього та внутрішнього середовищ не
лише створює передумови забезпечення платоспро�
можності підприємств, а й уможливлює завоювання
передових ринкових позицій в умовах динамічного
розвитку сучасної економіки. Підбиваючи підсумки
можна сказати, що до чинників негативного впливу
на платоспроможність підприємств можна віднести:
невиконання поставлених завдань виробництва чи
реалізації продукції; втрата покупців, замовників;
неплатоспроможність покупців i замовників; неста�
ток власних джерел фінансування підприємств;
інфляційні процеси і кредитна політика та інші.

Ефективне управління кредиторською забор�
гованістю як важливим чинником формування
платоспроможності є умовою успішного подаль�
шого розвитку підприємств.
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