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прав і відповідальності, чіткі правила делегування 
повноважень, використання гнучких форм заохо-
чення з метою забезпечення справедливого розподі-
лу прибутку. Усі ці заходи не потребують значних 
витрат, але наслідки безконфліктності роботи колек-
тиву підприємства будуть відчутні безпосередньо у 
підвищенні прибутку та доходів працівників. 

У подальших дослідженнях буде приділено ува-
ги моніторингу соціально-психологічного стану пер-
соналу підприємства з метою превентивного аналізу 
умов виникнення конфліктних ситуацій, які поро-
джуються спротивом змінам на підприємстві і обу-
мовлюють можливі причини назріваючих або наяв-
них конфліктів.
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У статті розглянуто сутність та значення ефективності формування і використання обігових коштів підприємства, проаналі-
зовано стан забезпеченості обіговими коштами ПАТ «Гнідавський цукровий завод», запропоновано шляхи підвищення ефектив-
ності використання обігових коштів.
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Постановка проблеми. У ринкових умовах в 
умовах невизначеності та ризику функціонування 
суб’єктів підприємницької діяльності важливим є за-
безпечення підприємства оборотними коштами. Без-
перервність процесу виробничої та комерційної ді-

яльності потребує постійного інвестування коштів у 
елементи оборотних активів для здійснення розши-
реного відтворення. Відсутність чи надлишок коштів 
призводить до розбалансування руху матеріальних і 
фінансових ресурсів, недофінансування господарської 
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діяльності та до фінансових ускладнень на підприєм-
ствах. Від ефективності використання оборотних ко-
штів залежить ліквідність підприємства, його фінан-
сова стійкість, платоспроможність та рентабельність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Істот-
ний внесок у дослідження економічної сутності та 
формування оборотних коштів зробили відомі вітчиз-
няні та зарубіжні науковці: Ф. Кене, А. Маршал, А. 
Сміт, С. Фішер, Джеймс Ван Хорн, Й. Шумпетер, М. 
Білик, Є. Брігхем, А. Золотарьов, І. Зятковський, А. 
Поддєрьогін, Р. Радіонов, Л. Роштейн, В. Шило, Л. 
Бетехтіна, Н. Рудик, М. Петик, А. Поддєрьогін, М. 
Білик, С. Юрій, С. Рилєєв, Р. Слав’юк, Р. Сорока, 
Є.О. Терещенко, В. Ковальов, І. Бланк, В.В. Боча-
ров, А.М. Павліковський, В.В. Сопко, А.М. Кінг, 
С.Б. Барнгольц, Р.Н. Холт та інші.

Постановка завдання. Метою статті є досліджен-
ня ефективності формування і використання обігових 
коштів підприємства та пошук шляхів її підвищення 
на прикладі ПАТ «Гнідавський цукровий завод».

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефек-
тивність діяльності суб’єкта господарювання значною 
мірою залежить від його ресурсного потенціалу –  
матеріальних ресурсів, виробничих потужностей, 
трудових ресурсів. Найважливішою складовою цього 
потенціалу є обігові кошти підприємства. На будь-
якому підприємстві оборотні активи забезпечують 
його достатній рівень ліквідності, платоспроможнос-
ті, прибутковості. Тому наявність оптимальної кіль-
кості оборотних коштів має величезне значення для 
роботи підприємства. Оборотні кошти являють собою 
сукупність коштів, авансованих для створення обо-
ротних виробничих фондів і фондів обігу, що забез-
печують їхній безперервний кругообіг [2].

Визначення джерел формування обігових коштів є 
важливим моментом в роботі підприємства. Недостат-
ність джерел формування обігових коштів призводить 
до недофінансування господарської діяльності підпри-
ємства, а наявність зайвих джерел обігових коштів 
сприяє створенню наднормативних запасів ТМЦ, від-
воліканню обігових коштів з господарського обігу, 
зниження відповідальності за цільове та раціональне 
використання власних і позичених обігових коштів.

Оборотні кошти забезпечують безперервність ви-
робництва і реалізації продукції підприємства. Обо-
ротні виробничі фонди вступають у виробництво  
у своїй натуральній формі й у процесі виготовлен-
ня продукції цілком споживаються, переносячи 
свою вартість на створюваний продукт. Фонди обі-
гу зв’язані із обслуговуванням процесу обігу товарів. 
Вони не беруть участь в утворенні вартості, а є її 
носіями. Після закінчення виробничого циклу, ви-
готовлення готової продукції і її реалізації, вартість 
оборотних коштів відшкодовується в складі виторгу 
від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює 
можливість систематичного поновлення процесу ви-
робництва, що здійснюється шляхом безперервного 
кругообігу засобів підприємства.

При формуванні статутного капіталу підприєм-
ство самостійно встановлює плановий розмір обі-
гових коштів, необхідний для його виробничої ді-
яльності, у вигляді нормативу в грошовому виразі. 
Потреба підприємства в обігових коштах коливається 
протягом року внаслідок сезонності виробництва, не-
рівномірності надходження грошей за відвантажену 
продукцію тощо. За джерелами формування обігові 
кошти підприємства поділяються на власні, позичен-
ні (кредити банків), залученні (через акціонування). 
На відміну від основних засобів, які неодноразово 
беруть участь у процесі виробництва, обігові кошти 

функціонують тільки в одному виробничому циклі й 
повністю переносять свою вартість на знову виготов-
лений продукт, тому їх ще називають змінним ка-
піталом [3].

Структура джерел формування обігових коштів 
є такою:власні джерела, позикові джерела, залучені 
джерела коштів.

Мінімальна потреба в обігових коштах покрива-
ється за рахунок таких власних джерел як статутний 
капітал, нерозподіленого прибутку підприємства, ці-
льового фінансування та цільових надходжень, над-
ходження від емісії цінних паперів.

Формувати обігові кошти лише за рахунок влас-
них джерел економічно не доцільно, так як це зни-
жує можливості підприємства щодо фінансування 
власних витрат і крім того позбавляє підприємство 
отримувати додатковий прибуток за рахунку вико-
ристання позикових коштів. Джерелами позикових 
коштів є банківські кредити, як короткострокові та 
к довгострокові, які зазвичай використовуються на 
придбання основних та поточних активів, на сезонні 
потреби підприємства [1].

До залучених належать отримані кредити, пайові та 
інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку.

Раціональне формування обігових коштів має 
значний вплив на процес виробництва, на фінансові 
результати і фінансовий стан підприємства.

Фінансовий стан підприємства значною мірою зале-
жить від наявності та ефективності використання обо-
ротних коштів. Для аналізу стану і використання обі-
гових коштів на ПАТ «Гнідавський цукровий завод» 
варто здійснити оцінку показників ліквідності, плато-
спроможності, ділової активності та рентабельності.

ПАТ «Гнiдавський цукровий завод» – сучасне 
пiдприємство з виробничою потужнiстю 5050 тонн пе-
реробки цукрових бурякiв за добу, яке оснащене пе-
редовим обладнанням. Основною продукцiєю є цукор, 
отриманий в результатi переробки цукрових бурякiв. 
Призначення готової продукцiї: продукт, який безпо-
середньо надходить до споживачiв та сировина для 
iнших галузей харчової промисловостi. Вважається за 
доцільне проаналізувати стан обігових коштів цього 
суб’єкта господарювання з метою виявити слабкі міс-
ця та запропонувати шляхи підвищення ефективності 
використання їх на підприємстві [5].

Ліквідність підприємства характеризується спів-
відношенням величини його високоліквідних активів 
(грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні па-
пери, дебіторська заборгованість) і короткострокової 
заборгованості. Про незадовільний стан ліквідності 
підприємства свідчитиме той факт, що потреба підпри-
ємства в коштах перевищує їх реальні надходження.

Таблиця 1
Показники ліквідності

ПАТ «Гнідавський цукровий завод»

Показники 2010 2011 2012

Коефіцієнт загальної 
ліквідності 1,5932 1,6678 0,4821

Коефіцієнт швидкої 
ліквідності 1,1736 1,3408 0,3768

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 0,0306 0,0090 0,0037

Чистий оборотний капі-
тал, тис. грн 24008,00 30957,00 -73141,00

Розрахувавши показники ліквідності ПАТ «Гні-
давський цукровий завод» протягом 2010-2012 ро-
ків, можна зробити висновок,що зниження показни-
ка загальної ліквідності у 2012 році майже в 3 рази 
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зумовлене різким збільшенням обсягу поточних 
зобов’язань та зменшенням суми оборотних коштів, 
тобто на підприємстві відсутня достатня кількість 
активів. Відповідно і показники швидкої та абсо-
лютної ліквідності. Обсяг чистого оборотного капі-
талу у 2010 та 2011 роках мав додатне значення,  
а отже, сума обігових коштів була більшою за поточ-
ні зобов’язання ПАТ «Гнідавський цукровий завод». 
У 2012 році цей показник має від’ємне значення, по-
точні зобов’язання перевищують обсяг обігових ко-
штів на 73141,00 грн. Чистий оборотний капітал у 
2012 році має від’ємне значення, що свідчить про фі-
нансову нестійкість підприємства та його нездатність 
погасити свої короткострокові зобов’язання.

Платоспроможність характеризується достатньою 
кількістю оборотних активів підприємства для пога-
шення своїх зобов’язань протягом року. Фінансова 
стійкість підприємства характеризує здатність під-
приємства задовольнити вимоги кредиторів з оплати 
товарів, сплати платежів у бюджет, позабюджетні 
фонди тощо [6].

Таблиця 2
Показники фінансової стійкості 

ПАТ «Гнідавський цукровий завод»

Показники 2010 2011 2012

Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними за-
собами

0,3723 0,4004 -1,0743

Коефіцієнт фінансової не-
залежності 0,3908 0,3274 0,2949

Коефіцієнт фінансового 
лівериджу 0,5480 2,1587 0,5704

Згідно з таблицею 2, коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними засобами протягом 2010-2012 
років знаходиться у межах його нормативного зна-
чення. У 2012 році даний показник має від’ємне зна-
чення, оскільки обсяг поточних зобов’язань у 3,5 рази 
перевищує обсяг оборотних активів. Коефіцієнт фінан-
сової незалежності протягом 2010-2012 років має тен-
денцію до зниження, що є негативним для діяльності 
підприємства. Значення коефіцієнт фінансового ліве-
риджу у 2010 та 2012 роках приблизно однаковим. 
Зростання даного показника у 2011 році до 2,1587 зу-
мовлене великим обсягом довгострокових зобов’язань 
ПАТ «Гнідавський цукровий завод», які більш ніж у 
2 рази перевищують обсяг власного каліталу.

Ділова активність оцінюється системою показни-
ків, які характеризують найважливіші сторони ді-
яльності підприємства.

Таблиця 3
Показники ділової активності 

ПАТ «Гнідавський цукровий завод»

Показники 2010 2011 2012

Коефіцієнт оборотності 
активів 0,6739 0,9784 1,1301

Коефіцієнт оборотності де-
біторської заборгованості 4,5596 11,2354 24,4642

Строк погашення дебітор-
ської заборгованості 80,0509 32,4866 14,9197

Коефіцієнт оборотності 
матеріальних запасів 3,8330 3,4467 4,5892

Коефіцієнт оборотності активів протягом 2010-2012 
років має тенденцію до зростання, що є позитивним 
явищем. Щодо коефіцієнту оборотності дебіторської за-
боргованості ПАТ «Гнідавський цукровий завод» про-
тягом 2010-2012 років, то він також зростає. У 2012 

році грошові кошти, вкладені до розрахунків, здійсни-
ли 24 обороти, а це в 2,2 рази більше, ніж у попере-
дньому році. Відповідно, скорочується строк погашен-
ня дебіторської заборгованості, з 80 днів у 2010 році 
до 15 днів у 2012 році. Це пояснюється скороченням 
обсягів дебіторської заборгованості протягом 2010-2012 
років. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів має 
тенденцію до збільшення, у 2012 році даний показник 
становив 4,5892, тобто у цьому звітному періоді матері-
альні запаси поповнювались більше 4 разів.

Показники рентабельності підприємства визнача-
ють ступінь ефективності здійснення підприємниць-
кої діяльності, контролю витрат на виробництво і ре-
алізацію продукції, а також чистий прибуток, який 
при цьому отримує підприємство.

Таблиця 4
Показники рентабельності 

ПАТ «Гнідавський цукровий завод»

Показники 2010 2011 2012

Коефіцієнт рентабельності 
активів -0,0627 0,0002 0,0016

Коефіцієнт рентабельності 
продажів -0,0931 0,0002 0,0014

Коефіцієнт рентабельності 
обігових коштів -0,1664 0,0005 0,0045

Коефіцієнт рентабельності активів протягом 
2010-2012 років зростає, що є позитивним явищем. 
Це пояснюється тим, що обсяг чистого прибутку 
зростає швидшими темпами, ніж загальний обсяг ак-
тивів підприємства. Відповідно, зростає і показник 
рентабельності продажів. Коефіцієнт рентабельності 
обігових коштів має тенденцію до зростання. У 2012 
році на 1 грн. обігових коштів припадало 0,0045 грн. 
чистого прибутку [7].

Таким чином,здійснивши аналіз наявності і ви-
користання обігових коштів ПАТ «Гнідавський цу-
кровий завод» у 2010-2012 роках, визначено важ-
ливі заходи для покращення фінансового стану 
підприємства,а саме збільшення грошових коштів на 
розрахунковому рахунку підприємства, що збільшить 
коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підпри-
ємству брати довго- і короткострокові позики в банку 
для фінансування поточної діяльності, які видаються 
лише платоспроможним підприємствам, в яких кое-
фіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі.

Висновки з проведеного дослідження. З вищена-
веденого можна зробити наступні висновки: ефек-
тивна виробнича діяльність підприємства значною 
мірою залежить від його ресурсного потенціалу; 
основним ресурсом є оборотні кошти підприємства, 
які є сукупністю майнових цінностей підприємства, 
що обслуговують поточний господарський процес і 
цілком споживаних протягом одного операційного 
циклу; обігові кошти забезпечують безперервність 
виробництва і реалізації продукції підприємства.

Динаміка основних показників ліквідності, 
платоспроможності,ділової активності та рентабель-
ності ПАТ «Гнідавський цукровий завод» дала змогу 
запропонувати низку заходів щодо підвищення ефек-
тивності використання обігових коштів, що дозво-
лить покращити фінансовий стан підприємства, а та-
кож зміцнити фінансову стійкість ПАТ «Гнідавський 
цукровий завод». Для цього вважається за доцільне 
здійснити такі заходи:

- зниження рівня витрат при транспортування 
продукції;

- забезпечення своєчасності розрахунків зі спожи-
вачами за поставлену продукцію;
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- посилення адресності у наданні пільг;
- збільшення статутного капіталу підприємства 

без залучення додаткових внесків власників;
- реалізація зайвих виробничих і невиробничих 

фондів та здача їх в оренду;
- збільшення суми грошових активів за рахунок 

примусового стягнення чи пені за несплату;
- забезпечення неперевищення нормативних тех-

нологічних витрат [4].
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Постановка проблеми. В сучасних ринкових умо-
вах основним завданням вітчизняних підприємств 
стає збереження та посилення своїх конкурентних 
позицій, цього неможливо досягти без злагодженої 
взаємодії всіх підсистем управління підприємства. 
Для цього на підприємстві здійснюється стратегічне 
управління та стратегічне планування, розробляють-
ся програми розвитку, які забезпечують довготрива-
ле, стійке функціонування підприємства в зовніш-
ньому середовищі.

Під впливом зростаючої конкуренції інвестиції 
та інновації стають основним елементом управління 
на підприємстві. Нові ідеї, прогресивні технології 

та організаційні рішення визначають успіх підпри-
ємницької діяльності, забезпечують виживання і фі-
нансову стабільність підприємств. Тому важливого 
значення набуває система управління інноваційно-
інвестиційної діяльністю підприємства, орієнтоване 
на довготривалу перспективу та стратегічний успіх.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тео-
ретичною основою дослідження послужили праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених з даної теми, ме-
тод порівняння, системний підхід до виявлення та 
дослідження факторів, що впливають на розробку 
і вибір стратегії інноваційно-інвестиційного роз-
витку підприємства. Дослідженням методичних та 


