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Perspektywy rozwoju nauki
ПОД – СЕКЦИЯ 12. Экономика предприятия и управление производством

Щербата М.Ю.
Міжнародний  гуманітарний університет м. Одеси

ДЕТЕРМІНАНТИ  УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ

Ринкові принципи розвитку аграрної економіки змінили умови 
функціонування підприємств. Запорукою їх стабільного розвитку є фінансова 
стійкість, за якої, раціонально керуючи  акумульованими фінансовими ресурсами, 
апарат управління підприємства здатний забезпечити безперебійний і стабільний 
процес виробництва продукції. Значна частина цих фінансових ресурсів формується 
у  вигляді  оборотного капіталу  та спрямовується на фінансоування оборотних 
активів. Від того, наскільки обґрунтований їх розмір і склад з урахуванням 
особливостей функціонування підприємства, залежить ефективність діяльності 
самого підприємства.

В структурі активів підприємства вагома частка належить оборотним 
активам, ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від обсягу, 
структури, якості та джерел фінансування оборотного капіталу.

Забезпечення оптимального обсягу оборотного капіталу і його частки у 
структурі активів підприємства є актуальною проблемою для усіх підприємств, 
незалежно від форм власності, від їхньої величини тощо. Адже, через управління 
оборотним капіталом можна впливати на ліквідність і платоспроможність 
підприємства, дохідність і ризики, що з ними пов'язані. Відповідно, управління 
оборотним капіталом підприємства є найбільш вагомою ланкою діяльності 
менеджменту підприємства.

Питання ефективного управління оборотним капіталом підприємства 
досліджують вітчизняні науковці: П.Саблук, М.Дем’яненко, І.Гришова, В. Савчук,              
І. Бланк, М. Коробов, В. Пономаренко, А. Поддєрьогін, І. Яремко, Л. Коваленко та 
інші. Приділяли увагу й іноземні вчені: Д. Ван Хорн, Д. Ваховіч, Д. Шима і Д. Сігел, Ж. 
Рішар, Е. Хелферт  та інші.

Незважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемі управління 
оборотними активами підприємства, усе ж відчутною є потреба методологічного 
забезпечення впровадження теоретичних розробок у практичну діяльність. Оборотні 
активи, як складові активу балансу підприємства, перебувають у постійному русі, що 
знаходить відображення у вартісному вираженні на відповідних балансових рахунках 
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на підставі первинних документів, тому складають єдиний процес, забезпечений 
відповідним оборотним капіталом на всіх стадіях кругообігу - грошовій, виробничій, 
товарній. Але категорія «капітал» має різні визначення: оборотний капітал, 
основний капітал, позичковий капітал. Тому категорія «капітал» не є величиною, 
яка визначається як різниця між активами та зобов’язаннями. Крім того, в складі 
власного капіталу розміщено оборотний капітал, джерелом утворення якого є власні 
оборотні кошти. Саме власні оборотні кошти є основним джерелом формування 
оборотних активів і саме вони авансуються в оборотні виробничі фонди і фонди 
обігу і одночасно частиною своєї вартості перебувають на всіх стадіях кругообігу. 
Виходячи з цієї позиції, слід зробити висновок про те, що категорії «оборотні активи» 
і «оборотний капітал» взаємозалежні. Наслідком такої взаємозалежності є те, що 
оборотний капітал завжди виступає джерелом формування оборотних активів, 
фіксується в пасиві балансу, а оборотні активи, навпаки, відображають характер їх 
розміщення і в операційному циклі представлені в активі балансу У більш ширшому 
значенні оборотний капітал – це капітал, інвестований в оборотні (поточні) активи 
підприємства. Відповідно, управління оборотним капіталом є невід'ємною частиною 
управління господарською діяльністю підприємства і його обсяги залежать від 
масштабів діяльності. Варто зазначити, що терміни "оборотний капітал", "оборотні 
активи", "поточні активи"  не є тотожними.

До складу оборотних активів підприємства належать товарно-матеріальні 
цінності, дебіторська заборгованість і грошові кошти та їхні еквіваленти. Власне, те 
ті елементи активів, обсяг яких впливає на показники ліквідності підприємства, а 
отже, і на величину ризику.

Управління оборотним капіталом підприємства є одним із основних 
напрямків у роботі фінансового менеджменту підприємства, якому щодня надається 
значна увага. Це та ланка у діяльності менеджменту підприємства, яку необхідно 
контролювати щодня, оскільки обсяг і структура оборотних активів щодня 
змінюються. Ефективне управління оборотним капіталом веде
до зменшення дефіциту грошових коштів, зменшення ризиків і збільшення дохідності 
підприємства.

Інвестиції у поточні активи підприємства щодня змінюються. Для успішної 
діяльності підприємства важливо визначити оптимальний обсяг і структуру 
поточних активів. Недостатність грошових коштів, товарно-матеріальних запасів 
може призвести до перебоїв у виробництві і навіть до припинення господарської 
діяльності. Швидке погашення дебіторської заборгованості зумовлене жорсткою 
політикою підприємства щодо своїх покупців (відсутність знижок за швидку 
оплату, недопущення відтермінування платежів тощо) може призвести до втрати 
клієнтів, а отже, до виникнення проблем зі збутом готової продукції. Водночас, 
наявність на рахунках підприємства великих сум грошових коштів, значних обсягів 
товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості можуть призвести 
до негативних наслідків. Тому для підприємства важливо сформувати виважену, 
правильну політику управління оборотними активами, оскільки від цього залежать 
результати його діяльності.

Ефективне управління оборотними активами підприємства полягає в 
обранні відповідної політики їх формування і фінансування, що забезпечить 
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компроміс між ризиками і дохідністю. Власне, менеджмент підприємства повинен 
визначити, яка саме стратегія формування оборотних активів є найбільш придатною 
для ефективної діяльності. Для правильного обрання стратегії необхідно врахувати 
такі основні чинники: галузь, у якій функціонує підприємство; масштаби діяльності; 
загальна економічна ситуація; традиції менеджменту. Так, на підприємствах торгівлі 
і громадського харчування оборотні активи становлять значну частку в активах 
підприємства (до 90 %), на виробничих підприємствах їхня частка є меншою.

Масштаби підприємства впливають на вибір джерел фінансування 
оборотних активів. Великі підприємства мають більші можливості для фінансування 
оборотних активів за рахунок кредитних ресурсів, малі підприємства – за рахунок 
власних коштів або  поточних зобов'язань.

Економічні умови діяльності впливають на величину структуру оборотних 
активів. У періоди економічної нестабільності, зростання інфляції менеджмент 
підприємств частіше схиляється до збільшення оборотних активів, зокрема товарно-
матеріальних запасів.

Врахувавши зазначені нижче чинники, підприємство обирає стратегію 
формування оборотних активів і джерела їх фінансування. Одним із основних 
завдань менеджменту підприємства є обрання джерел фінансування оборотних 
активів, оскільки від цього залежить дохід підприємства і ризики.

При управлінні оборотним капіталом велике значення має визначення 
джерел фінансування його приросту. Додаткова потреба у власних і прирівняних 
до них коштах (приріст нормативу) визначається шляхом порівняння сукупного 
нормативу на плановий рік із сукупним нормативом минулого року. Джерела 
формування (фінансування) цієї потреби, встановлюються в процесі складання 
фінансового плану (балансу доходів і витрат) на плановий рік. Коли у плановому 
році потреба підприємства у власних оборотних коштах зменшується, утворюється 
надлишок оборотних коштів, який може бути використаний як джерело нових 
інвестицій.

Пошук джерел формування оборотного капіталу напряму пов’язаний 
з потребою в ньому, що з’явилася і є нестабільною у зв’язку з постійно змінною 
кон’юнктурою ринку. Тому покрити її тільки за рахунок власних джерел неможливо. У 
цій ситуації одним з найважливіших завдань є забезпечення ефективності залучення 
позичених коштів для створення оптимальної структури оборотного капіталу. При 
цьому важливим завданням управління процесом формування оборотного капіталу, 
є забезпечення ефективності залучення позичених коштів, оскільки через ряд причин 
у підприємства виникають тимчасові додаткові потреби в оборотному капіталі. Ця 
потреба може бути покрита за допомогою залучення банківських і комерційних 
кредитів, інвестиційного податкового кредиту, інвестиційного вкладення працівників 
підприємства, облігаційних позик.

Політика управління оборотними активами аграрних підприємств також 
перебуває в тісний залежності від формування раціональної структури джерел їх 
фінансування. Як відомо, у зв’язку із сезонністю сільськогосподарського виробництва 
і неспівпаданням моментів відвантаження продукції і її оплати, потреба в оборотних 
коштах в організаціях АПК протягом року неоднакова. Якщо для фінансування 
постійної частини оборотних активів використовуються власні і прирівняні до них 
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засоби, то для покриття частини варіюючих активів доцільно застосовувати механізм 
короткострокового кредитування, види і форми якого залежать від руху оборотного 
капіталу підприємства і тривалості операційного циклу. Саме тому для фінансування 
поточної діяльності організацій АПК,  зазвичай використовується комерційний 
кредит та інші форми банківського кредитування, найбільш гнучкими з яких у даний 
час є овердрафт і кредитні лінії, а також бюджетний і податковий кредити, сучасні 
форми рефінансування дебіторської заборгованості.

Таким чином, запропонований спосіб управління оборотними активами 
сільськогосподарських підприємств дозволяє: врахувати результати аналізу складу, 
структури, рентабельності оборотних активів та їх окремих груп; встановити вплив 
різних чинників на показники ефективності функціонування оборотних активів, 
розрахувати резерви їх зростання; визначити обсяг можливого вивільнення засобів 
із обороту; розкрити і реалізувати резерви збільшення виручки і чистого прибутку; 
оптимізувати і оперативно регулювати потребу в окремих видах оборотних активів з 
метою мінімізації витрат і досягнення високих фінансових результатів.


