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У статті досліджено підвищення 
ефективності формування і вико-
ристання оборотного капіталу під-
приємства. Існує ряд теоретичних і 
практичних проблем, які все ще зали-
шаються невирішеними як на рівні 
економіки у цілому, так і на рівні під-
приємства, зокрема. Практичне впро-
вадження запропонованих у статті 
заходів по підвищенню ефективності 
формування та використання обо-
ротного капіталу дозволить макси-
мально ефективно використовувати 
власні ресурси для забезпечення ста-
більної фінансової діяльності.
Ключові слова: оборотний капітал, 
підприємство, фінансові інвестиції, 
продукція.

В статье исследовано повышение 
эффективности формирования и 
использования оборотного капитала 
предприятия. Существует ряд тео-
ретических и практических проблем, 
которые все еще остаются нерешен-
ными как на уровне экономики в целом, 
так и на уровне предприятия, в част-

ности. Практическое внедрение пред-
ложенных в статье мер по повыше-
нию эффективности формирования и 
использования оборотного капитала 
позволит максимально эффективно 
использовать собственные ресурсы 
для обеспечения стабильной финан-
совой деятельности.
Ключевые слова: оборотный капи-
тал, предприятие, финансовые инве-
стиции, продукция.

The article studies the increase in effec-
tiveness of formation and use of circulat-
ing capital of an enterprise. There are a 
number of theoretical and practical prob-
lems, which are still being unsolved at the 
level of economy as a whole as well as 
at the level of an enterprise, in particular. 
Practical implementation of proposed in 
the article measures to increase effective-
ness of formation and use of circulating 
capital allows the most effective use of 
own resources in order to provide stable 
financial activity.
Key words: circulating capital, enterprise, 
financial investment, production.

Актуальність дослідження. Світова 
фінансова криза з усією гостротою поста-
вила перед підприємствами проблему 
виживання та адаптації до принципово 
нових умов господарювання. Мінімізація 
витрат, підвищення операційної мобіль-
ності, зниження рівня заборгованості, 
забезпечення платоспроможності та 
фінансової стійкості – всі ці та інші питання 
постають сьогодні дуже гостро. Визначені 
проблеми так чи інакше пов’язані з питан-
нями ефективного управління оборотними 
активами промислового підприємства. 
Удосконалення управління оборотними 
активами – один із найважливіших чин-
ників підвищення загальної економічної 
ефективності виробництва та фінансової 
стійкості підприємств в сучасних умовах. 
Проблема формування та ефективного 
використання оборотних активів підприєм-
ства була та залишається досить актуаль-
ною як для вітчизняних, так і закордонних 
вчених. В наукових працях західних авторів 

Ю. Ф. Бригхема, Р. Брейлі, Д. К. Ван Хорна, 
Б. Коласса, С. Майєрса, С. Росса, Р. Саму-
ельсона, Д. Сигела, А. Шапіро, Д. Шима 
та інших особлива увага зосереджена на 
розгляді окремих теоретичних аспектів та 
практичного досвіду управління оборот-
ним капіталом. 

Проте існує ряд теоретичних і практич-
них проблем, які все ще залишаються неви-
рішеними як на рівні економіки у цілому, 
так і на рівні підприємства, зокрема. Так, 
незважаючи на значну кількість публікацій, 
що освітлюють окремі аспекти проблем 
формування та використання оборот-
ного капіталу, дослідження цього процесу, 
його сутності, особливостей, факторів, що 
впливають на ефективність його викорис-
тання підприємствами вимагають подаль-
шої розробки. Існуючі роботи вчених не 
повною мірою враховують усі особливості 
сучасного стану формування оборотних 
активів підприємств, залишається невирі-
шеною низка дискусійних питань, а саме: 
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відсутній єдиний підхід до управління фор-
муванням оборотних активів підприємств, 
який дозволяв би встановити величину 
оборотних активів і їх елементів з ураху-
ванням поставлених цілей, особливостей 
операційної діяльності та критеріїв фор-
мування оборотних активів підприємств. 
Тому дослідження системи формування та 
використання оборотного капіталу як важ-
ливого чинника підвищення ефективності 
функціонування промислового підприєм-
ства набуває особливої актуальності.

Викладення основного матеріалу. Ста-
новлення і розвиток в Україні ринкової інф-
раструктури суттєво змінюють економічне, 
інформаційне і правове середовище функ-
ціонування підприємств, зміст фінансово-
господарської діяльності. Фінансовий стан 
підприємства промисловості значною мірою 
залежить від наявності та ефективності 
використання оборотних коштів. Перш ніж 
почати обґрунтування проекту підвищення 
ефективності формування і використання 
оборотного капіталу підприємства розгля-
немо сутність оборотного капіталу.

Термін «оборотний капітал» походить 
від англійського поняття «circulating capital» 
і з’явився у словниковому обігу у зв’язку 
з активним використанням англомовних 
джерел економічної літератури. В україно-
мовних джерелах з економічної теорії його 
синонімами є «оборотні засоби», «обо-
ротні кошти», «оборотні активи», «поточні 
активи». Проте, незважаючи на неодно-
рідність термінів, економічна сутність 
поняття, що ними визначається, тракту-
ється у вітчизняній та зарубіжній літера-
турі досить однозначно. Це сукупність гро-
шових коштів, авансованих підприємством 
для формування оборотних виробничих 
фондів і фондів обігу, які використову-
ються в межах одного відтворювального 
циклу або в короткостроковому періоді 
(до одного року), що забезпечують безпе-
рервний процес виробничо-господарської 
діяльності [4, с. 104] та приносять еконо-
мічну вигоду [1, с. 195].

А.М. Поддєрьогін поняття «оборотний 
капітал» і «оборотні кошти» розглядає як 
синоніми і дає таке визначення: «оборот-
ний капітал (оборотні кошти) – це кошти, 

авансовані в оборотні виробничі фонди й у 
фонди обігу для забезпечення безперерв-
ності процесу виробництва, реалізації про-
дукції та отримання прибутку» [6, с. 189].

О.П. Пархоменко пропонує таке визна-
чення: «оборотний капітал – це авансована 
вартість в елементи оборотних виробни-
чих фондів і фондів обігу на рік чи опера-
ційний цикл для забезпечення безперерв-
ного процесу виробництва та реалізації 
продукції з метою досягнення достатнього 
рівня прибутковості підприємства» [5].

Управління оборотним капіталом поля-
гає у пошуку ефективних форм його фінан-
сування, оптимізації обсягу, удосконаленні 
структури, забезпеченні прийнятного рівня 
ліквідності та підвищенні ефективності 
використання [3, с. 77; 4, с. 104].

До оборотних активів належать: запаси, 
дебіторська заборгованість, поточні фінан-
сові інвестиції, грошові кошти та їх еквіва-
ленти, витрати майбутніх періодів тощо. 
Вони перебувають у постійному русі, набу-
ваючи форми грошей, запасів сировини, 
матеріалів, напівфабрикатів та готової про-
дукції. Ефективність використання оборот-
них коштів характеризується швидкістю 
їхнього обертання, оборотністю. Приско-
рення оборотності цих коштів зумовлює: 
по-перше, збільшення обсягу продукції на 
кожну грошову одиницю поточних витрат 
підприємства; по-друге, вивільнення час-
тини коштів і завдяки цьому створення 
додаткових резервів для розширення 
виробництва Підвищення ефективності 
формування і використання оборотного 
капіталу підприємства повинно, в першу 
чергу, забезпечити пошук компромісу між 
ризиком втрати ліквідності і ефективністю 
роботи. Це зводиться до рішення двох 
важливих задач:

1. Забезпечення платоспроможності 
підприємства. Тобто підприємство пови-
нно мати можливість вчасно оплачувати 
рахунки, виконувати зобов'язання. Підпри-
ємство, що не має достатнього рівня обо-
ротного капіталу, може зіткнутися з ризи-
ком неплатоспроможності.

2. Забезпечення прийнятного об'єму, 
структури і рентабельності активів. Напри-
клад, високий рівень виробничо-матері-
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альних запасів потребує відповідно значні 
поточні витрати.

Одним з ключових факторів підви-
щення ефективності виробництва є при-
скорення обігу коштів. На жаль, кризові 
явища у розвитку української економіки 
спричинили істотні негативні зміни як у 
тривалості обігу більшості підприємств, 
так і його структури. Повний обіг коштів 
включає в себе такі структурні складові: 
час виробництва, час обігу; період пере-
бування обігових коштів у сферах вироб-
ництва й обігу, не пов'язаних з основним 
напрямом виробничої діяльності підпри-
ємств. Прискорення оборотності оборот-
них коштів з обороту приводить до вивіль-
нення матеріальних ресурсів і джерел їх 
формування, при уповільненні – до обо-
роту залучаються додаткові кошти. Тобто 
кожне підприємство повинно намагатися, 
як можна більше прискорити оборотність 
оборотного капіталу, задля досягнення 
абсолютного та відносного вивільнення 
оборотного капіталу.

Абсолютне вивільнення має місце, 
якщо фактичні залишки оборотних коштів 
менше нормативу або залишків попере-
днього періоду при збереженні або пере-
вищенні об'єму реалізації за даний період. 
Відносне вивільнення оборотних коштів 
має місце в тих випадках, коли приско-
рення їх оборотності відбувається одно-
часно із зростанням виробничої програми 
підприємства, причому темп зростання 
об'єму виробництва випереджає темп 
зростання залишків оборотних коштів. 
За нинішніх умов господарювання через 
інфляційні процеси найбільш реальним є 
відносне вивільнення оборотних коштів. 
Ураховуючи це, слід більше уваги приді-
ляти реалізації заходів, які сприяють від-
носному вивільненню оборотних коштів.

Підвищення ефективності формування 
та використання оборотного капіталу на 
діючих підприємствах в сучасних умовах 
має досягатися наступними шляхами:

На стадії створення виробничих запа-
сів підприємства необхідно впроваджу-
вати економічно обґрунтовані та доцільні 
норми запасів матеріалів; наближення 
постачальників сировини, напівфабри-

катів, комплектуючих виробів і інших до 
споживачів; широке використання прямих 
тривалих зв`язків; розширення складської 
системи матеріально-технічного забез-
печення, комплексна механізація й авто-
матизація вантажно-розвантажувальних 
робіт на складах, використання сучасного 
обладнання, новітніх технологій. Обґрун-
товуючи проект підвищення ефективності 
формування та використання оборотного 
капіталу на діючих підприємствах слід 
додати, що криза збуту виробленої продук-
ції і неплатежі призводять до уповільнення 
обороту оборотного капіталу. Тому кожне 
підприємство повинно випускати таку 
продукцію, яку можна достатньо швидко і 
вигідно продати, припиняючи або значно 
скорочуючи випуск продукції, що не має 
поточного попиту. Таким чином, проект 
підвищення ефективності формування та 
використання оборотного капіталу на дію-
чих підприємствах має включати наступні 
дії, відповідно до стадії виготовлення про-
дукції [2, с. 145].

На стадії незакінченого виробництва: 
прискорення науково-технічного прогресу 
(включає впровадження прогресивної тех-
ніки і технологій), розвиток стандартизації, 
уніфікації, типізації; удосконалення форм 
організації промислового виробництва, 
вживання дешевших конструкційних мате-
ріалів; удосконалення системи економіч-
ного стимулювання економного викорис-
тання сировинних і паливно-енергетичних 
ресурсів; збільшення питомої ваги продук-
ції, що користується значним попитом.

На стадії обігу: наближення спожива-
чів продукції до її виробників; вдоскона-
лення системи розрахунків; збільшення 
об'єму реалізованої продукції унаслідок 
виконання замовлень по прямих зв'язках, 
дострокового випуску продукції, виготов-
лення продукції із заощаджених матері-
алів; ретельна та своєчасний підбір про-
дукції по партіях, асортименту, транзитній 
нормі, відвантаження в точній відповід-
ності з укладеними договорами.

Значні резерви підвищення ефектив-
ності та використання оборотних коштів 
на підприємстві криється безпосередньо 
в самому підприємстві. Керівництво кож-
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ного підприємства повинно проводити 
постійний моніторинг оборотних акти-
вів. У табл. 1 представлена частка обо-
ротних активів різних галузей економіки 
України. З наведених даних видно, що у 
цьому аспекті будівництво наближене до 
сільського господарства, бо має схожу 
частку оборотних активів. Зауважимо, що 
ця частка значно більша за долю оборот-
них активів, наприклад, у промисловості. 
Отже готова продукція у будівництві ство-
рюється більшою мірою за рахунок обо-
ротних активів.

Таблиця 1
Частка оборотних активів  

в активах будівельної галузі, (%) [7]

Рік

Частка оборотних активів  
по Україні

С
іл

ьс
ьк

е 
го

сп
од

ар
ст

во

П
ро

м
ис

ло
ві

ст
ь

Б
уд

ів
ни

цт
во

2007 44,8 47,1 58,0
2008 59,8 49,5 57,2
2009 59,4 48,9 56,3
2010 64,4 52,0 58,1
2011 74,0 49,2 60,3
2012 63,0 45,1 62,8
2013 62,3 44,8 63,5

Слід визначити також ще одну осо-
бливість будівельної галузі: порівняно 
незначний розмір власного капіталу, який 
навіть не покриває необоротні активи 
підприємств. Причому дефіцит фінан-
сових ресурсів є досить значним, на від-
міну, наприклад, від тієї ж промисловості. 
Звідси маємо наочне підтвердження тези, 
що підприємства будівельної галузі вкрай 
потребують запозичених коштів, які цілком 
і повністю ідуть на фінансування оборот-
них активів та частки необоротних. У про-
цесі аналізу необхідно з'ясовувати при-
чини утворення понаднормативних або 
менших за нормативи оборотних коштів. 
Здійснювати аналіз нормованих оборот-
них коштів, як в цілому, так і за окремими 
балансовими статтями, всередині статей – 

за групами, усередині груп – за видами для 
виявлення змін або недостач цінностей. 
Стан виробничих запасів слід аналізувати 
за даними аналітичного обліку сировини, 
матеріалів, палива та інших цінностей, що 
його ведуть на складах матеріально відпо-
відальні особи і бухгалтерія. 

Щоб підвищити ефективність форму-
вання та використання оборотного капі-
талу на підприємстві потрібно:

− удосконалити рух товару і нормалі-
зувати розміщення оборотних коштів;

− повністю і ритмічно виконувати 
плани господарської діяльності;

− удосконалювати організацію тор-
гівлі, упроваджувати прогресивні форми і 
методи продажу;

− удосконалювати розрахунки з поста-
чальниками і покупцями;

− покращувати претензійну роботу;
− прискорювати оборот грошових 

коштів за рахунок поліпшення інкасації 
торгової виручки, строгої лімітації залиш-
ків грошових коштів в касах торгових під-
приємств, в дорозі, на розрахунковому 
рахунку в банку;

− звести до мінімуму запаси господар-
ських матеріалів, малоцінних предметів, 
інвентарю, спецодягу на складі, скоротити 
підзвітні суми, витрати майбутніх періодів;

− не допускати дебіторської заборго-
ваності [3, с. 91].

Тобто, ефективність використання обо-
ротних коштів на підприємстві залежить, 
перш за все, від уміння управляти ними, 
покращувати організацію торгівлі, підви-
щувати рівень комерційної і фінансової 
роботи.

Особливого значення для підвищення 
ефективності формування та викорис-
тання оборотного капіталу має дебітор-
ська заборгованість підприємства. Можна 
запропонувати наступні пропозиції з ефек-
тивного управління нею:

− своєчасно здійснювати контроль за 
співвідношенням дебіторської і кредитор-
ської заборгованості;

− контролювати стан розрахунків за 
простроченими заборгованостями;

− своєчасно виявляти недопустимі 
види дебіторської заборгованості.
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Отже, пропонуємо наступний проект 
підвищення ефективності формування та 
використання оборотного капіталу на під-
приємстві:

1. Встановлення термінів відстрочки 
платежів для різних груп покупців [6, с. 110]. 
Існує практика коли, ці терміни встановлю-
ються залежно від періоду часу, протягом 
якого конкретний покупець може реалізу-
вати придбаний товар. Наприклад, клієнт 
реалізовує товар за 10 днів, тому немає 
сенсу надавати йому відстрочку оплати 
на довший термін, ніж ті самі 10 днів. Але 
враховуючи, що підприємство не може 
проаналізувати реалізацію товару кожним 
своїм клієнтом відстрочка платежів має 
надаватися лише покупцям обсяг реалі-
зації яких перевищує визначені обсяги. 
Так, для підприємства, з середньою одно-
денною виручкою більше 50000 тис. грн., 
необхідно встановити наступні терміни 
відстрочки платежів для різних груп покуп-
ців (табл. 2).

Таблиця 2
Встановлені терміни відстрочки 

платежів для різних груп покупців 

Обсяг реалізації, тис. грн. Відстрочка, 
днів

від 10000 до 20000 3
від 20001 до 45000 10
від 45001 до 70000 20

більше 70001 30

З таблиці 2 слід, що найбільший термін 
відстрочки платежу на підприємстві буде 
складати 30 днів, для цього покупець має 
купити товар на суму від 70001 тис. грн.

2. Встановлення лімітів величини 
дебіторської заборгованості для кож-
ного покупця (або групи покупців), які 
залежатимуть від обсягів реалізації та 
історії кредитних відносин з ними. Як 
правило, коли обсяг реалізації продук-
ції клієнту є значним, і до цього часу 
він справно погашав свою заборгова-
ність, то для нього встановлюється біль-
ший ліміт дебіторської заборгованості 
[6, с. 99]. Для дрібного ж клієнта цей ліміт 
є меншим. Якщо ліміт перевищується, то 
подальше відвантаження продукції з від-

строчкою платежу не повинно здійснюва-
тись. В залежності від обсягів реалізації 
всі покупці підприємства необхідно поді-
лити на наступні групи (за умови одно-
денної виручки більше 50000 тис. грн.), 
представлені у таблиці 3.

Таблиця 3
Групи покупців  

в залежності від обсягів реалізації
Обсяг реалізації,  

тис. грн. Група покупців

до 10000 дрібні
від 10001 до 20000 дрібнооптові
від 20001 до 45000 середні
від 45001 до 70000 крупні

більше 70001 крупнооптов
і

Поділ саме на такі групи дозволить 
підприємству розмежовувати покупців 
по обсягу реалізації та строку погашення 
ними своїх зобов’язань. 

Необхідно встановити наступні мак-
симальні обсяги дебіторської заборго-
ваності покупців підприємства в залеж-
ності від групи, тобто пропонується 
встановити максимальну дебіторську 
заборгованість для кожної групи покуп-
ців окремо, наприклад, для дрібноопто-
вих він складатиме 18000 тис. грн. (рис. 
1). Слід зазначити, що покупець, який 
більше трьох разів вчасно не сплатив 
свою заборгованість не може потрапити 
до наступної групи.

Отже, підприємство має виділити п’ять 
груп покупців в залежності від обсягу закупі-
вель цими підприємствами. Саме від групи 
покупця буде залежить максимальний 
обсяг дебіторської заборгованості при якій 
відвантаження товару буде припинено.

3. Ефективне використання запрова-
дженої системи стимулюючих знижок для 
клієнтів, які працюватимуть на умовах 
передплати. 

При цьому важливо прорахувати еко-
номічний ефект від продажів із знижками, 
визначити, що підприємству вигідніше: 
отримувати менший дохід від реалізації 
з передоплатою, чи більший дохід, але із 
затримкою платежів. 
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4. Запровадження системи знижок в 
період року, коли рівень продажів наймен-
ший.

Враховуючи, що частина продукції під-
приємств користується сезонним попи-
том, то керівництву підприємства необ-
хідно прийняти рішення надавати сезонні 
знижки на партії товарів від певної суми 
реалізації.

5. Розробка системи договорів, в яких 
чітко будуть зазначені умови та терміни 
оплати, а також відповідальність покупця 
у випадку порушення термінів розрахунків.

На підприємствах необхідно розробити 
типовий договір поставки в якому вра-
хувати всі вимоги нормативно–правових 
актів, що регулюють договірні відносини. 
Головна вимога до змісту договору поля-
гає у тому, щоб він містив у собі такі юри-
дичні норми, які б дозволили регулювати 
весь комплекс взаємовідносин з клієнтом 
(позичальником).

Узагальнюючим показником, що харак-
теризує управління оборотними активами 
і виступає в якості генерального завдання 
при їх формуванні, є оборотність оборот-
них активів, що відображає продуктивність 
їх використання. Саме прискорення обо-
ротності оборотних активів підприємства 
формує раціональний обсяг оборотних 
активів, що сприяє вивільненню капіталу 
підприємства та збільшенню прибутку.

Як висновок, слід зазначити, що наслід-
ком впровадження проекту підвищення 
ефективності формування та використання 
оборотного капіталу мають стати:

− забезпечення безперебійної роботи 
підприємства;

− зниження обсягів вільних поточних 
активів, і, як наслідок, зниження витрат на 
їх фінансування;

− прискорення обороту оборотних 
активів

− максимізація прибутку підприємства 
при збереженні ліквідності.

Практичне впровадження запропоно-
ваних заходів по підвищенню ефектив-
ності формування та використання обо-
ротного капіталу дозволить максимально 
ефективно використовувати власні 
ресурси для забезпечення стабільної 
фінансової діяльності.
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