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СУТНІСТЬ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Реаліями сьогодення є те, що більшість підприємств не є такими,  яких 
можна  охарактеризувати як стабільними та  стійкими. За таких умов, 
особливо актуальним є питання пошуку підходів до цієї проблеми – 
формування належного рівня ліквідності та платоспроможності суб’єкта 
бізнесу.  Оцінювання ліквідності та платоспроможності є визначним 
елементом аналізу фінансового стану суб’єкта бізнесу.  

Поняття «ліквідність» та «платоспроможність» визначаються 
економічним оточенням, в рамках якого функціонує підприємство, а також 
формуються результатами його діяльності. У зв’язку з цим, існує багато 
різних точок зору щодо змісту цих понять. Тож, для правильного проведення 
аналізу фінансового стану суб’єкта бізнесу і одержання об’єктивних, 
повноцінних, точних аналітичних висновків та пропозицій, досить суттєвим є 
єдине розуміння дефініцій «ліквідність» та «платоспроможність».  

У вітчизняних та зарубіжних теоріях аналізу діяльності суб’єкта 
бізнесу, виділяють розмаїття підходів до визначення змісту категорій 
«ліквідність» та «платоспроможність». Деякі з низ наведені у табл. 1. 
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Таблиця 1 

Визначення понять ліквідності та платоспроможності підприємств у 
літературних джерелах 

Автор,  
джерело 

Визначення ліквідності 
підприємства 

Визначення платоспроможності 
підприємства 

Великий 
економічний 

словник  

“...спроможність...своєчасно 
виконувати свої боргові 

зобов'язання; залежить від 
розміру заборгованості та обсягу 

ліквідних коштів”. 

“...здатність ...своєчасно і повністю 
виконувати платіжні зобов'язання, 

що є наслідком торгових, 
кредитних та інших операцій 

грошового характеру”. 
 

Т.О. Фролова  
Означає здатність цінностей легко 
перетворюватися в гроші, тобто в 

абсолютно ліквідні активи, для 
своєчасного покриття всіх 

необхідних платежів. 

Здатність своєчасно виконувати 
свої зобов'язання, що випливають з 

торгівельних, кредитних і інших 
операцій 

 
Авторське 
визначення 

Здатність суб’єкта бізнесу 
трансформувати власні активи 

на грошові кошти для 
здійснення всіх існуючих 

платежів по мірі їх настання.  

Наявність у суб’єкта бізнесу 
грошових коштів для виконання 

ним у визначений термін боргових 
зобов'язань, які виникли у зв’язку із 

здійсненням кредитних та інших 
операцій.   

 
Дані поняття різні, хоча і взаємозалежні.  
Ліквідність суб’єкта бізнесу, тобто можливість вчасно трансформувати 

активи на грошові кошти за для здійснення потрібних платежів, складає одну 
із головних умов забезпечення платоспроможності. Здатність суб’єкта бізнесу 
здійснювати власні зобов’язання податкового характеру перед державою, 
пояснює його податкоспроможність. 

Таким чином, на наш погляд, ліквідність віддзеркалює здатність 
суб’єкта бізнесу розраховуватися зі своїми поточними зобов’язаннями своїми 
оборотними активами через швидке перетворення їх у грошові кошти, а 
платоспроможність – лише наявними грошовими коштами та їх 
еквівалентами. Отже, категорія «ліквідність» є більш ширшим поняттям, ніж 
дефініція «платоспроможність».  

Платоспроможність суб’єкта бізнесу у ширшому сенсі, вміщує 
кредитоспроможність, податкоспроможність та ліквідність (рис. 1). 

 
 
 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язок платоспроможності з кредитоспроможністю, 
податкоспроможністю, ліквідністю підприємства 
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Тобто, не існує однозначного визначення понять ліквідності та 
платоспроможності, оскільки, переважна більшість вчених вважає, що вони 
практично однакові, проте ліквідність, як можливість вчасно виконати свої 
борги, віддзеркалює суть платоспроможності, іншими словами, дані поняття 
не є однаковими, а є взаємозалежними.  
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ПРОТИДІЯ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ В УКР ЇЇ ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ 
ВИКОРОНЕННЯ. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У будь-якій державі економіка є основою  існування та стабільного 

розвитку будь-якої сучасної держави. Відповідно, формування ефективної 
системи економічних відносин, стійкої до негативних зовнішніх впливів та 
водночас інтегрованої до міжнародного економічного простору, є одним із 
найважливіших завдань національної політики держави. Стратегія 
національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 
26 травня 2015 р. № 287/2015, визнала забезпечення економічної безпеки 
одним з основних напрямів державної політики України [1].  

Взагалі питанням визначення феномена та протидії економічній 
злочинності займалися саме такі вчені, як: А. М. Бойка, А. Ф. Волобуєва, Н. 
О. Гуторової, В. М. Дрьоміна, О. Г. Кальмана, І. В. Маслія, П. І. Орлова, В. М. 
Поповича, Є. Л. Стрельцова та ін.  

 На сьогоднішній день ефективність протидії злочинності 
безпосередньо залежить від отримання повної та достовірної інформації 
щодо кількісних і якісних показників певного виду злочинів та визначення 
тенденцій розвитку досліджуваного феномену. Однією з проблем протидії 
економічній злочинності в Україні вбачається наявність значних складностей 
у визначенні її кількісних і якісних показників. З одного боку, це пов’язано зі 
внесенням значних змін до Кримінального кодексу України (далі – КК 
України) щодо відповідальності за економічні злочини, з іншого – з 
відсутністю єдиної статистичної звітності щодо вчинених економічних 
злочинів.  

За викладеним матеріалом звернемося до статистики.  Фахівці 
зазначають, що зменшення кількості зареєстрованих злочинів у сфері 
господарської діяльності свідчить про значне зниження активності 
правоохоронців у виявленні економічних злочинів, при чому у 2017 р. майже 


