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"Дослідження сутності економічної категорії
"неплатоспроможність підприємства"
В умовах нестабільної економічної ситуації, що характеризується
неприбутковістю діяльності суб’єктів господарювання, зростанням
кількості підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство,
особлива увага приділяється діагностиці неплатоспроможності підприємства.
Дослідженню проблем неплатоспроможності підприємства присвячена значна кількість праць вітчизняних та зарубіжних вчених, але
невирішеною залишається проблема розмежування поняття "неплатоспроможність" підприємства і суміжних: "банкрутство", "звичайний дефолт",
"технічний дефолт" та "криза", які ототожнюються в працях багатьох
вчених, що ускладнює процес ідентифікації стану неплатоспроможності
підприємства та стабілізації його фінансового стану.
Метою статті є з’ясування сутності понять, що характеризують стан
порушення платоспроможності підприємства, а також уточнення їх
економічного змісту з використанням морфологічного аналізу.
У статті досліджено причини та наслідки порушення платоспроможності підприємства, можливість її відновлення та продовження
діяльності підприємства за різних форм порушення платоспроможності.
Проведений аналіз показав, що існують різні думки вчених щодо
значення, причин виникнення та ролі судових органів у процесі
банкрутства підприємства. Неоднозначним є погляд і на сутність
дефолту підприємства: в більшості літературних джерел, в тому числі
нормативно-правових актах, відсутній поділ дефолту на звичайний та
технічний. Проте зазначені категорії мають різну сутність, що зумовило
необхідність їх розмежування та детального розгляду.
Оскільки банкрутство підприємства та дефолт визначаються
авторами як результат, форма кризового стану, в статті досліджено
також сутність категорії "криза підприємства".
Отже, в результаті аналізу нормативно-правових актів, а також
наукових праць вітчизняних та закордонних вчених, розмежовано
поняття "неплатоспроможність" підприємства і суміжних, що характеризують порушення платоспроможності підприємства: "банкрутство",
"звичайний дефолт", "технічний дефолт" та "криза". На основі морфо-

логічного аналізу уточнено економічний зміст поняття "неплатоспроможність" підприємства з позиції його сутності, причин виникнення та
наслідків.
Результати дослідження можуть бути використані для ідентифікації
стану неплатоспроможності підприємства в процесі діагностики фінансового
стану підприємства.
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