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Українські виробництва все раз у раз стикаються з проблемою пошуку джерел 

підтримки фінансування та управління наявними фінансовими ресурсами, які в змозі 
забезпечувати платоспроможність і сталість підприємства, отже, проблема ефективного 
використання оборотного капіталу в системі управління фінансовими ресурсами 
підприємств України є актуальною. Важливе місце тут посідає питання про достатність 
оборотних активів промислових підприємств, їх відновлення, їх планування та 
раціональне використання. 

Ефективне використання оборотних коштів у системі управління оборотними 
коштами є невідокремленою частиною загальної системи управління фінансовими 
справами промислового підприємства. В його рамках вирішуються питання, які 
пов'язані з визначенням оптимальної структури та величини оборотних активів, 
джерел їх формування, з організацією перспективного і поточного управління 
оборотним капіталом. 

Різні аспекти теорії й практики управління оборотними коштами серед загальних 
проблем економічної теорії, економіки та фінансів підприємства розглядали такі 
вчені: В. В. Зянько [1], Н. М. Філатова [2], П.В. Круш [3] та ін. 

Акцент на підвищення ефективності управління оборотними коштами підприємств 
робили К.А. Колодяжна [4], Т. Д. Косова [5], А.М. Римарчук [6], Л. В. Рельтек [7] та 
інші. 

Від стану оборотного капіталу, швидкості його обігу залежать багато показників 
господарської діяльності підприємства, його фінансовий стан, а отже, і фінансова 
стійкість, платоспроможність та ліквідність. Економічна сутність ефективного вико-
ристання оборотного капіталу визначається через процес управлінського впливу на 
діяльність підприємства з оптимізації обсягу і структури джерел його формування та 
раціонального використання в процесі обороту. 

Оборотний капітал підприємства відноситься до ресурсів підприємства, які 
використовуються на протязі одного календарного року чи за один операційний цикл, 
авансовані на формування оборотних фондів і фондів обігу, з метою забезпечення 
безперервного процесу їх обігу та відтворення. 

Розширені відтворення основних засобів відбуваються за розширеним циклом: 
тобто, внаслідок цього відбувається забезпечення безперервності процесу виробництва 
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на підприємстві, а також відбувається безперервний процес збуту, а також відбувається 
економічний вплив на відповідний процес. 

Отже, оборотні активи – це сукупність майнових цінностей підприємства, що 
обслуговують поточний господарський процес і цілком споживаються протягом одного 
операційного (виробничо-комерційного) циклу [1]. 

Підвищення ефективності використання оборотних коштів потребує, щоб на 
кожну гривню, авансовану у виробництво незалежно від того, є вона власною для під-
приємства чи запозиченою, повинно припадати більше обсягу реалізації, а відповідно 
й прибутку.  

В умовах розвитку ринкової економіки України, підвищенні конкуренції виникає 
ситуація, коли спостерігається ускладнення економічних процесів у сфері господа-
рювання та збільшується потреба в обґрунтуванні рішень, що стосуються поточної 
діяльності кожного суб’єкта, що господарює [2].  

До одних з найважливіших з них відносяться рішення, пов'язані з формуванням 
і використанням оборотних активів, які є основою нормального функціонування 
кожного окремого суб'єкта. Так розглядаючи значення оборотних активів для під-
приємства, можливо сказати, що з одного боку, наявні та сформовані оборотні активи 
забезпечують постійність, ефективність та безперервність діяльності підприємства [3], 
забезпечують його економічну безпеку, проте з іншого – оборотні активи потребують 
великих капіталовкладень, особливо на рівні великих промислових підприємств.  
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