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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ПЛАТІЖНОЮ СПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Високий рівень платоспроможності – необхідна складова стабільності 

функціонування будь-якого суб’єкта господарювання. На основі даних про 

платоспроможність керівництво підприємства вивчає ефективність його роботи 

та визначає шляхи подальшого розвитку, наявні та потенційні партнери 

обґрунтовують доцільність співпраці, інвестори оцінюють ризики вкладання 

коштів, а кредитори визначають можливість і загальні умови надання 

позики.[1,с.179] 

За результатами діяльності  підприємств галузі сільського господарства у 

2017 р., валова продукція сільського господарства зменшилась по відношенню 

до 2016 р. на 2,2%, фінансові результати діяльності до оподаткування 

зменшились на 11336,0 млн. грн., або на 12,6%, а рівень рентабельності 

виробництва сільськогосподарської продукції знизився до 23,5%. Водночас на 

тлі нестабільності в аграрному секторі та негативної дії факторів, що впливають 

на розвиток галузі, частка збиткових підприємств залишається великою 

(13,3%). [2] 

Зрозуміло, що зниження показників результатів діяльності сільськогоспо-

дарських підприємств не сприяє підвищенню рівня їх платіжної спроможності. 

Проте підприємство, незалежно від різних факторів внутрішнього чи 

зовнішнього характеру, здатне впливати на результати своєї діяльності, у тому 

числі і на показники платіжної спроможності. Зокрема Г.М.Калетнік та 

очолюваний ним авторський колектив зазначають, що підприємство і 
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мікросередовище яке його оточує, перебувають під впливом макросередовища. 

Його ланки щодо підприємництва є неконтрольованими факторами, тобто 

такими зовнішніми силами, що можуть відкривати для нього нові можливості 

або створювати нові загрози. Підприємство не може вплинути на 

макросередовище, але  воно мусить добре орієнтуватися у ньому, стежити за 

його змінами і відповідним чином реагувати на них. [3,с.72] 

Аналіз наукових джерел свідчить, що науковці трактують визначення 

платіжної спроможності за різними підходами.  

З урахуванням розмаїття визначення науковців змісту платіжної 

спроможності, виокремлено основні чотири підходи до визначення 

платоспроможності (рис.1). 

Відомо, що ухвалення ефективних управлінських рішень базується 

насамперед на інформаційному забезпеченні менеджера щодо об’єкта та 

предмета управління. Управління платіжною спроможністю підприємства 

повинно ґрунтуватись на об’єктивній, своєчасній, достовірній, зрозумілій та 

зіставній інформації щодо її обсягу, динаміки, структури та інших якісних і 

кількісних характеристик. Така інформація може бути одержана в результаті 

аналізу даних аналітичного та синтетичного обліку, а також публічної 

фінансової і внутрішньої управлінської звітності підприємства. Отже, дані 

бухгалтерського обліку та їх аналіз є обліково-аналітичним забезпеченням 

управління платіжною спроможністю підприємства. 

 

 
Рис.1 Підходи до визначення  платоспроможності 

Джерело: сформовано автором на підставі [1] 
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Підхід 4: плато-

спроможність 

як здатність 

покривати 

збитки 
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У своїх попередніх дослідженнях ми розглядали обліково-аналітичне  

забезпечення  управління аграрного підприємства як  систему  збору,  обробки, 

узагальнення,  подання  та  аналізу  фінансової  інформації  щодо комплексу 

заходів, спрямованих на забезпечення виживання підприємства у ринкових 

умовах, вибір ринкових стратегій. [5,с.105] 

Стосовно заявленої теми дослідження вважаємо, що обліково-аналітичне 

забезпечення управління платіжною спроможністю підприємства за своєю 

суттю є системою збору, формування облікової інформації та її обробки за 

допомогою економічного аналізу з подальшим передаванням менеджменту 

підприємства для прийняття управлінських рішень з метою уникнення 

небажаних фінансових ризиків та приведення обсягів зобов’язань підприємства 

до прийнятних рівнів, які не чинитимуть негативного впливу на фінансово-

майновий стан та подальший розвиток підприємства. 
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