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Еще одним ключевым решением, принимаемым фирмами, занимающи-
мися оптовой торговлей автомобильными запчастями, является выбор место-
положения  складских помещений. Складские помещения следует размещать
так, чтобы минимизировать расходы по доставке товара покупателям. При
этом предпочтение необходимо отдавать районам, для которых характерна
низкая арендная плата и развитая инфраструктура.

Качество маркетинговых решений определяет эффективность функцио-
нирования фирм в сфере оптовой торговли автомобильными запчастями,
возможность привлечения большего числа клиентов, а, следовательно, уси-
ление конкурентных преимуществ фирмы в условиях интенсивной конку-
рентной борьбы.

*Работа выполнена под руководством
канд. физ.-мат. наук, доц. Нащокиной О.Н.

ПОДЛЄСНИЙ І.Г.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ В СИСТЕМІ
ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ*

Питання аналізу фінансового стану підприємства на сьогодні мають ви-
сокий рівень актуальності, оскільки саме від нього залежить успіх його
діяльності.

Дані аспекти знайшли своє відображення в працях  провідних вчених-
дослідників з проблем економічного аналізу, обліку й аудиту, серед яких:
М.Г. Чумаченко [3], Є.В. Мних [4], Ф.Ф. Бутинець [2], Н.І. Дорош [1],
Н.В. Тарасенко [7], М.С. Пушкар [5], Г.В. Савицька [6].

Проблема полягає у тому, що зазначені автори дещо по-різному
підходять до окреслення кола питань, які доцільно розглянути в ході аналізу
фінансового стану підприємства. Чи можна взагалі вести мову про
ефективність методології оцінки фінансового стану підприємства, якщо її
фундамент – визначення термінів – носить суперечливий характер в різних
джерелах.

Найбільше непорозумінь, неузгодженості, а то й протилежних тверд-
жень виникає при трактуванні, характеристиці таких напрямків аналізу як
аналіз фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності. Тому, на да-
ному етапі важливо з’ясувати чітку категоріальну сутність зазначених понять
на основі здійснення синтезу багатоманітних підходів науковців з метою
формування уявлення про напрямки здійснення аналізу. Отже, пропонуємо
звернути увагу на деякі позиції, запропоновані різними авторами наукових
праць.
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Під фінансовою стійкістю підприємства Ф.Ф.Бутинець розуміє його
платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової рівноваги між
власними та залученими засобами [2].

На думку М. Г. Чумаченка [3], фінансова стабільність пов'язана з рівнем
залежності від кредиторів та інвесторів і характеризується співвідношенням
власних і залучених коштів (загальна фінансова стабільність).

Є.В.Мних [4] зауважує, що фінансова стійкість визначається
раціональною забезпеченістю потреб підприємства фінансовими ресурсами
для ефективної діяльності в ринкових умовах.

М.С. Пушкар [5] ототожнює фінансову стійкість і платоспроможність
підприємства. Розглядаючи питання платоспроможності, він подає показни-
ки, які інші вчені називають показниками фінансової стійкості. А Є. В. Мних
[4] до показників платоспроможності відносить ті, які інші характеризують
як показники ліквідності.

Фінансова стійкість, платоспроможність і ліквідність – це не тотожні
поняття і їх не можна підміняти один одним.

На основі аналізу категоріального апарату можна дійти до висновку, що:
1) платоспроможність – це здатність погасити свої зобов'язання негайно,

і в цьому разі не допускається наявність проміжку часу;
2) ліквідність – це здатність підприємства перетворити свої активи в

грошові кошти для покриття боргових зобов'язань. Від рівня ліквідності
підприємства залежить платоспроможність;

3) фінансова стійкість – це тривала здатність забезпечувати
платоспроможність фірми.

Виходячи з цього, слід зазначити, що платоспроможність підприємства є
більш узагальнюючим поняттям, яке включає до свого складу такі складові,
як наявність грошових активів у відповідній формі і розмірах, притаманний
характер стабільного розвитку та швидка реакція на виконання зобов’язань.
Тобто, платоспроможність підприємства слід розглядати як сукупність його
ліквідності та фінансової стійкості.

Отже, при здійсненні аналізу фінансового стану підприємства важливо
усвідомлювати системну ієрархію загальних та конкретних показників (в то-
му числі їх складові), які дозволять сформувати своєрідний алгоритм прове-
дення операції, що забезпечить ефективне застосування методології
фінансового аналізу.

Список літератури: 1. Дорош Н. І. Аудит: методологія і організація. – К.: Знання, КОО, 2001. –
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ПРИСТИНСЬКИЙ В.А.

СУЩНОСТЬ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА*

Какова сущность коммерческого банка? Этот вопрос является дискусси-
онным. Выделяют следующие основные аспекты. Банк – это:

 хранилище денег (обиходная точка зрения);
 учреждение, организация (наиболее массовое представление);
 орган экономического управления;
 посредническая организация;
 агент биржи;
 кредитное предприятие [1].
Коммерческий банк, выполняя свои основные функции – аккумуляцию

временно свободных денежных средств, размещение привлеченных средств и
расчетно-кассовое обслуживание клиентуры, он выступает как типичное
предприятие, доходы и само будущее которого зависят от того, насколько
хорошо он обслуживает клиентов.

Исходя из этого, коммерческий банк можно определить как денежно-
кредитное предприятие, находящееся на нижнем уровне двухуровневой бан-
ковской системы и занимающееся оказанием на платной (коммерческой) ос-
нове банковских услуг физическим и юридическим лицам.

Актуальность темы исследования обусловлена обострившейся пробле-
мой ликвидности коммерческих банков Украины в связи с финансово-
экономическим кризисом 2008 года, который внес значительный дисбаланс в
структуру активов и обязательств кредитных организаций, что непосредст-
венным образом сказывается на их ликвидности.

В условиях кризиса коммерческие банки должны обеспечить сохран-
ность доверенных ему средств, возвратить их собственникам в установлен-
ный срок либо по первому требованию, не неся потерь, уплачивать процент
за привлечённые ресурсы, т.е. поддерживать определённый уровень ликвид-
ности.

В связи с этим возникает необходимость изучения и исследования опре-
деленных вопросов:

1) необходимо рассмотреть методологическую сущность ликвидности
банка, проанализировать причины возникновения проблем банковской лик-
видности и выявить основные компоненты ликвидности коммерческого бан-
ка;


