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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  

ОБОРОТНИХ КОШТІВ 

 

Абсолютно кожне підприємство в процесі росту економічної та 

фінансової діяльності відчуває нестачу оборотних коштів: грошей, запасів 

товарів або сировини. Це стосується як дрібних підприємств, так і великих 

промислових організацій. 

 Головною передумовою успішного ведення господарської діяльності 

підприємств є наявність достатнього обсягу та раціональне використання 

оборотного капіталу. Особливо це відчутно зараз за ситуації нестабільної 

економічної та політичної системи України, оскільки, сучасний стан більшості 

вітчизняних підприємств свідчить про неефективність прийнятих рішень щодо 

управління оборотним капіталом, а саме не оптимальність складу та структури 

оборотних активів, неврахування факторів, які впливають на стан та 

ефективність використання оборотних активів підприємства. Сьогодні в 

Україні спостерігаються явища втрати підприємствами оборотних коштів через 

високий рівень податків. Тому використання кредитних ресурсів для 

розширення виробництва пов’язано з великим рівнем підприємницького 

ризику. [2] 

Розглянувши оборотні кошти на ТОВ «УКРСПЕЦТЕХМАШ», можна 

зробити висновок, що оборотні активи  у 2012 р. складали 27716 тис. грн, проте 

у 2013 р. показник зменшився на 23,35%  У 2014 р. спостерігається збільшення 

обсягу оборотних активів підприємства на 23,67% . Також спостерігається ріст 

кредиторської заборгованості, яка у 2013 році збільшилася на 31,16%, а вже у 



2014 році приріст кредиторської заборгованості склав 33,72%, у той час, як 

власні оборотні кошти на підприємстві були відсутні. 

До основних зовнішніх чинників, які впливають на ефективність 

функціонування оборотного капіталу та породжують проблему можна віднести: 

 фінансово-економічна криза; 

 відсутність платоспроможного попиту населення; 

 скорочення попиту на вітчизняну продукцію; 

 зростання імпорту; 

 зниження курсу національної валюти 

 зменшення фінансування оборотного капіталу за рахунок власних 

джерел; 

 оптимальність визначення розмірів формування оборотного капіталу 

загалом і окремих елементів зокрема; 

 відсутність у адміністративно-управлінського персоналу підприємств 

методики ефективного управління своїми фінансовими ресурсами [1] 

Для покращення більш раціонального використання оборотних активів 

на підприємствах наводжу такі рекомендації: 

1. заміна старих запчастин новими; 

2. удосконалення виробничих процесів на підприємствах; 

3. впровадження нової більш продуктивної технології виробництва 

продукції; 

4. підвищення змінності виробництва; 

5. максимальна автоматизація виробництва; 

6. пошук нових ринків збуту готової продукції; 
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