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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

INCREASE OF EFFICIENCY OF THE USE OF CIRCULATING ASSETS OF 

ENTERPRISE 

 

Анотація. В статті відмічається, що найчастіше оборотні активи підприємства 

визначаються як грошові ресурси або група мобільних активів підприємства, із періодом 

використання до одного року, які безпосередньо обслуговують операційну діяльність 

підприємства і внаслідок високого рівня ліквідності повинні забезпечувати його 

платоспроможність за поточними фінансовими зобов’язаннями. Виходячи з цього 

визначення, бачимо, що оборотні активи підприємства займають вагоме місце у системі 

управління та потребують значної уваги 
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Abstract. In the article marked, that more frequent all the circulating assets of enterprise 

are determined as money resources or group of mobile assets of enterprise, with a period there 

are the uses to one year, which directly serve operating activity of enterprise and as a result of 

high level of liquidity must provide his solvency after current financial liabilities. Coming from 

this determination, see that the circulating assets of enterprise occupy a ponderable place in 

control the system and need considerable attention 
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає нових 

підходів до управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. 

Особливого значення набувають проблеми створення таких механізмів управління 

фінансами підприємств, які б відповідали ринковим умовам господарювання та 

забезпечували достатній рівень платоспроможності, ліквідності, прибутковості. У 

сучасних умовах для більшості вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових 

явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних 

активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Разом із цим 

низька забезпеченість виробничих підприємств оборотними активами супроводжується 

низьким рівнем їх використання та, відповідно, непослідовним застосуванням принципів 

організації оборотних активів. Тому одним із найактуальніших завдань у напрямі 

забезпечення ефективного функціонування та фінансової стійкості вітчизняних 

підприємств є суттєве вдосконалення механізму управління оборотними активами та 

принципів їх організації [4, с. 43]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню оборотних активів як 

невід’ємної складової фінансів будь-якого підприємства, зокрема принципів їх організації 

присвячені праці багатьох науковців: Головченко Т. М., Іваньчука О. Й., Кваші Ю. В., 

Крамзіної Н. О., Мисловської А. В., Нестеренко С. С., Пельтек Л. В., Писаренко С. M., 

Поважного О. С., Шурпенкової Р. К. та інших. 

Виклад основного матеріалу. Безперервність процесу виробничої та комерційної 

діяльності потребує постійного інвестування коштів у ці елементи для здійснення 

розширеного їхнього відтворення. На відміну від основних виробничих фондів оборотні 



фонди споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься 

на вартість виготовленої продукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить 

у створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. 

Інша частина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою 

споживну вартість, у речовій формі в продукт праці не входить (наприклад, паливо). 

Поняття оборотні активи зустрічається в економічній літературі приблизно з початку 

минулого століття. Термін “оборотні активи” трактувався по-різному, в залежності від 

етапів розвитку економіки. В умовах адміністративно-командної системи поширеним 

було досить вузьке поняття “оборотні кошти”. Основною функцією вважалось 

розрахунково-платіжне обслуговування кругообігу коштів, фінансування поточних витрат 

підприємства. До складу оборотних коштів включали грошові суми, які необхідні на 

покупку матеріалів, сировини, на заробітну плату виробничому і адміністративному 

персоналу, на сплату податків і інших витрат підприємства, оплачених у поточному 

періоді. 

У сучасній економічній літературі використовується досить велика кількість понять, 

серед яких можна виділити такі: «оборотні кошти», «оборотні активи», «оборотні засоби», 

«поточні активи», «оборотні фонди і фонди обігу» та «оборотний капітал». Більшість 

економістів розглядає їх як синоніми, проте деякі науковці вважають недопустимим їх 

ототожнення (Поважний О. С., Крамзіна Н. О., Кваша Ю. В. та ін.).  

Найчастіше оборотні активи підприємства визначаються як грошові ресурси або 

група мобільних активів підприємства, із періодом використання до одного року, які 

безпосередньо обслуговують операційну діяльність підприємства і внаслідок високого 

рівня ліквідності повинні забезпечувати його платоспроможність за поточними 

фінансовими зобов’язаннями. Виходячи з цього визначення, бачимо, що оборотні активи 

підприємства займають вагоме місце у системі управління та потребують значної уваги. 

Висновки. Розглядаючи оборотні кошти важливо розрізняти їх склад і структуру. Під 

складом оборотних коштів розуміють сукупність елементів, що утворюють оборотні 

кошти. Розмір оборотних коштів, зайнятих у виробництві, визначається в основному 

тривалістю виробничих циклів виготовлення виробів, рівнем розвитку техніки, 

досконалістю технології й організації праці. Сума засобів обігу залежить головним чином 

від умов реалізації продукції і рівня організації системи постачання і збуту продукції.  
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