
Вступ. Важливою проблемою сучасної української економіки є 

формування ефективних відтворювальних процесів капіталу 

промислових підприємств. Перехід економіки України до якісно нової 

моделі побудови економіки, яка передбачає поряд з реформуванням 

відносин власності вдосконалення системи відтворювальних процесів, 

зумовлює необхідність поглиблених досліджень в управлінні обіговими 

коштами і функцій, які вони виконують у ринковому механізмі. 

Для вирішення зазначеної проблеми в хлібопекарській галузі 

необхідно переглянути засади організації управління обіговими активами 

підприємств. Зокрема, слід звернути увагу на те, що безперервність 

відтворювального процесу значною мірою залежить від уміння 

менеджерів приймати ефективні рішення щодо управління 

компонентами обігових коштів в умовах обмеженості ресурсів, а це 

вимагає розроблення нових науково обґрунтованих методик, які 

охоплювали б весь комплекс питань управління обіговими коштами 

підприємства з урахуванням сучасного стану економічного середовища 

та уточнення принципів групування обігових активів. Тільки в цьому 

випадку можна забезпечити конкурентоспроможність, виживання в нових 

умовах господарювання і результативність функціонування будь-якого 

суб’єкта господарювання.  

Постановка проблеми. Для підприємств, що діють в ринкових 

умовах і діяльність яких спрямована на отримання прибутку і досягнення 

переваг перед конкурентами при найменших затратах, важливим 

питанням постає проблема управління обіговими коштами.  

Для ефективного та результативного процесу управління обіговими 

коштами існує необхідність окреслення їх компонентів та ціленаправлене 

управління ними, що допоможе як ефективно їх використовувати так і 

вдосконалити процес їх формування. 

Вивчення складу обігових коштів має важливе значення для 

визначення шляхів їх використання. Аналіз компонентів обігових коштів 



та джерел їх формування дозволяє отримати позитивний ефект при 

мінімально можливих витратах при здійсненні господарських операцій. 

Представниками наукової думки, які розглядали проблеми формування 

складу обігових коштів були такі  

західні вчені, як Д. Рікардо, А. Сміт, Є. Брігхем, К. В. Хорн, українські та 

російські вчені як І. Балабанов, О. Бандурка, І. Бланк, А. Бондар, В. 

Петрович, М. Крамаренко, В. Ковальов, А. Поддєрьогін, Н. Ситник, О. 

Стоянова та ін. 

Результати дослідження. Необхідною умовою здійснення 

підприємством господарської діяльності є наявність у нього обігових 

коштів. Вони забезпечують відтворювальний процес на підприємстві, і 

приймають участь як у сфері виробництва так і в сфері обігу. Обігові 

кошти постійно перебувають у русі, змінюючи свою форму, і тому для 

полегшення управління ними та підвищення ефективності їх 

використання постає необхідність відокремлення їх в окремі групи і 

комплексної характеристики всіх компонентів обігових коштів. 

Особливість оборотних коштів полягає у їх подвійній природі. З 

одного боку, вони виступають у виді активів, виражених в матеріальних 

цінностях. З іншого боку, формування їх як активів підприємства 

нерозривно пов'язане з конкретними джерелами капіталу, які 

забезпечують це формування.  

Склад обігових засобів – це сукупність окремих елементів 

оборотних виробничих фондів і фондів обігу. Склад обігових засобів у 

різних галузях господарської діяльності може мати певні особливості. 

Таким чином, у виробничій сфері основні статті оборотних засобів – це 

сировина, основні матеріали, незавершене виробництво, готова 

продукція. В окремих галузях промисловості є статті обігових засобів, що 

характерні лише для них (металургійна, будівельна).[5] 

В найбільш загальному вигляді компоненти обігових коштів та 

джерел їх формування показано в бухгалтерському балансі, згідно ІІ 



розділу Форми 1 “Баланс” – “Оборотні активи”, серед них виділяють 

наступні компоненти: 

- запаси (виробничі запаси, незавершене виробництво, готова 

продукція, товари відвантажені та ін.); 

- дебіторська заборгованість (короткострокова та довгострокова); 

- короткострокові фінансові інвестиції; 

- грошові кошти (в тому числі в національній та іноземній валюті); 

- інші оборотні активи.[5] 

Всі оборотні активи об’єднані в економічно однорідні групи, які 

називають елементами. На рисунку подано основні компоненти та 

елементи оборотних активів хлібопекарських підприємств. 

Таблиця 1  

Компоненти та елементи оборотних активів 

О
б

о
р

о
т
н

і 
а
к
т
и

в
и

 

Запаси  Виробничі запаси Сировина 

Основні матеріали 

Допоміжні матеріали 

Паливо 

Тара та пакувальні матеріали 

Запасні частини 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

Незавершене виробництво 

Готова продукція Готова продукція на складі 

Готова продукція в дорозі 

Товари 

Дебіторська 
заборгованість 

Заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 

Заборгованість за реалізовану покупцям 
продукцію 

Заборгованість за товари для 
перепродажу 

Заборгованість за 
розрахунками 

Переплачені податки, платежі до 
бюджету 

Видані аванси 

Нараховані дивіденди 

Відсотки, роялті, що підлягають оплаті 

Із внутрішніх розрахунків 

Інша заборгованість 

Поточні 
фінансові 
інвестиції 

Ринкові цінні папери інших підприємств 

Казначейські векселі 

Депозитні сертифікати 

Інші цінні папери 

Грошові  
кошти та їх 
еквіваленти 

В касі підприємства 

На банківських рахунках в національній валюті 

На банківських рахунках в іноземній валюті 



В дорозі 

У формі грошових документів та виставлених акредитивів 

Інші оборотні 
активи 

Вартість оборотних активів, що не ввійшли в попередні 
компоненти 

З позиції факторного аналізу прийнято виділяти елементи чистого 

оборотного капіталу. Причому під чистим оборотним капіталом слід 

розуміти суму оборотних активів, яка фінансується за рахунок власного 

та довгострокового залученого капіталу. Серед них виділяють виробничі 

запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, короткострокові 

пасиви. Для факторного аналізу використовується наступна модель: 

ЧОК = ОК – КП = ВЗ + ДЗ + ГК – КП,   (1) 

де ЧОК – чистий оборотний капітал; ОК – оборотний капітал; КП – 

короткострокові пасиви; ВЗ – виробничі запаси; ДЗ – дебіторська 

заборгованість; ГК – грошові кошти.[4] 

У кожної галузі промисловості, а всередині галузі у кожного 

підприємства, залежно від номенклатури продукції, що випускається, 

особливостей організації виробничого процесу, умов постачання і збуту, 

розрахунків, місцезнаходження постачальників і споживачів, структури 

витрат сировини на виробництво продукції формуються свій склад 

обігового капіталу. 

Таблиця 2 

Склад оборотних активів підприємств ВАТ "Київхліб" за 2005-2006 

рр. 

Елементи обігових коштів 2005 р. 2006 р. відхилення 

тис.грн.  питома 
вага, % 

тис.грн
.  

питома 
вага, % 

абсолютне, 
тис. грн.  

% 

Запаси       
виробничі запаси 18889,9 43,15 19641,

9 
32,56 752 -10,60 

тварини на вирощуванні 
та відгодівлі 

- - - - - - 

незавершене 
виробництво 

218,3 0,50 429,6 0,71 211,3 0,21 

готова продукція 842,5 1,92 1448,0 2,40 605,5 0,48 
товари 568,8 1,30 557,1 0,92 -11,7 -0,38 

Векселі одержані - - - - - - 
Дебіторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

      

чиста реалізаційна 10878,0 24,85 11215, 18,59 337,3 -6,26 



вартість 3 
первісна вартість 10957,5 25,03 11226,

6 
18,61 269,1 -6,42 

резерв сумнівних боргів 79,5 0,18 11,3 0,02 -68,2 -0,16 
Дебіторська заборгованість 
за розрахунками 

      

з бюджетом 466,9 1,07 1552,3 2,57 1085,4 1,51 
за виданими авансами 4370,9 9,98 20301,

1 
33,65 15930 23,66 

з нарахованих доходів - - - - - - 
із внутрішніх розрахунків - - - - - - 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

2582 5,90 1303,2 2,16 -1279 -3,74 

Поточні фінансові інвестиції - - - - - - 
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

- - - - - - 

у національній валюті 4007,9 9,16 2774,8 4,60 -1233 -4,56 
в іноземній валюті 42,8 0,10 0,2 0,00 -42,6 -0,10 

Інші оборотні активи 908,4 2,08 1110,5 1,84 202,1 -0,23 
Всього 43776,4 100 60334 100 16558 - 

Таким чином хлібопекарська промисловість відноситься до 

матеріалоємких галузей, тому основна кількість обігових засобів 

зосереджена в запасах сировини, основних, допоміжних матеріалах та 

паливно-енергетичних ресурсах (36-45%). Великий обсяг відволікання 

коштів припадає на дебіторську заборгованість – 18-24% і найменша 

питома вага у грошових коштах та їх еквівалентах – 4-9%. 

Розглядаючи вагу кожного компоненту обігових засобів очевидно, 

що перше місце за обсягами залучення коштів займають виробничі 

запаси 18889,9 тис. грн. (43,15%) в 2005 році і 19641,9 тис. грн. (32,56%) 

в 2006 році, на другому місці посідає дебіторська заборгованість за 

виданими авансами, причому спостерігається тенденція до її суттєвого 

зростання (на 23,66% в 2006р. порівняно з 2005р.), далі дебіторська 

заборгованість за товари, роботи, послуги 24,85% в 2005 р. і 18,59% в 

2006 р., інша дебіторська заборгованість охоплює 5,9% в 2005 р. і 2,16% 

в 2006 р. від загального обсягу обігових засобів, а грошові кошти та їх 

еквіваленти – 9,16% і 4,6% в 2005 р. і 2,16% в 2006 р. , при чому вони в 

основному зосереджені в грошових коштах в національній валюті, що 

пов’язано з особливостями національного законодавства щодо 

регулювання грошових коштів на розрахункових рахунках в іноземній 

валюті і мають тенденцію до зниження. Поряд з тим для хлібопекарської 



галузі характерним є відсутність деяких компонентів обігових засобів, що 

пов’язано з особливостями господарювання підприємств цієї галузі. 

Одними з основних складових обігових коштів є виробничі запаси 

підприємства, які в свою чергу включають: сировину і матеріали, 

незавершене виробництво, готову продукцію та інші запаси. [4] 

На підприємствах хлібопекарської галузі виробничі запаси 

охоплюють тільки сировину, матеріали, готову продукцію та товари. Тому 

при вкладанні коштів в утворення цих запасів існують витрати пов’язані з 

складськими витратами, з ризиком псування та закінченням терміну 

реалізації продукції. 

Економічний та організаційно-виробничий результати від зберігання 

певного виду поточних активів в тому чи іншому обсязі носять 

специфічний, для даного виду активів, характер. Таким чином великий 

запас готової продукції може бути притаманний для продукції, яка має 

тривалий термін зберігання (печиво, сухарно-бараночні вироби), і при 

виникненні ситуації непередбаченого зростання попиту можуть 

скоротити дефіцит даної продукції на ринку. Аналогічно, достатньо 

великий запас сировини та матеріалів може дозволити підприємству 

уникнути нестачі відповідних запасів і припинення процесу виробництва 

або купівлі дорожчих матеріалів-замінників. Хоча велика кількість 

замовлень на закупівлю сировини та матеріалів призводить до 

утворення великих запасів, іноді це має сенс, якщо підприємство може 

отримати у постачальників знижки. Також достатній обсяг запасів 

дозволяє більш тривалий період часу та більш економічно керувати 

виробництвом. Тому при управлінні обіговими коштами у вигляді 

виробничих запасів основною задачею постає процес виявлення 

результатів та витрат пов’язаних зі зберіганням запасів, підведення 

зваженого балансу між ними. 

Дебіторська заборгованість дуже важливий та специфічний 

компонент обігових коштів. Дебіторська заборгованість – сума 



заборгованості на користь підприємства за товари, роботи, послуги, а 

також за розрахунками з бюджетом, виданими авансами. Дебіторська 

заборгованість представлена такими її видами: векселі одержані; 

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (за чистою 

реалізаційною вартістю, первісною вартістю та резерв сумнівних боргів); 

дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетами, за виданими 

авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків); інша 

поточна дебіторська заборгованість.  

Векселі одержані являють собою специфічний елемент 

дебіторської заборгованості, оскільки являють собою, по суті, комерційні 

цінні папери, але даний елемент на притаманний хлібопекарським 

підприємствам.  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – це 

заборгованість покупців за реалізовану їм продукцію та товари, що в 

хлібопекарській галузі є досить популярним кроком для збільшення 

обсягів реалізації, але водночас існує ризик переходу даного елементу в 

безнадійну дебіторську заборгованість, для хлібопекарських підприємств 

питома вага сумнівних боргів незначна, що свідчить про дотримання 

розрахункової дисципліни їх покупцями, в якості яких в основному 

виступають підприємства роздрібної торгівлі. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками виникає в зв’язку з 

переплаченими податками, зборами та іншими платежами до бюджету, 

виданими авансами, нарахованими дивідендами, відсотками, роялті, що 

підлягають отриманню та інше. На хлібопекарських підприємствах цей 

елемент оборотних активів залежить від обсягів виробництва, але в 

основному має незначну величину і акумульований, в основному, у 

виданих авансах та платежах до бюджету. 

Поточні фінансові інвестиції відбивають фінансові інвестиції на 

строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані 

в будь-який момент, але для підприємств хлібопекарської галузі даний 



елемент не є характерним. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають як реальні гроші, які 

перебувають в касі підприємства, на банківських рахунках в національній 

чи іноземній валюті, в дорозі, так і у формі грошових документів (цінні 

папери інших підприємств, державні казначейські білети, державні 

облігації і цінні папери, випущені місцевими органами влади). Завжди 

існують переваги, пов’язані зі створенням великого запасу грошових 

засобів, оскільки вони дозволяють нівелювати ризик зменшення готівки і 

дають можливість задовольнити сплату певних вимог раніше 

встановленого строку. З іншого боку, витрати пов’язані зі зберіганням 

тимчасово вільних грошових коштів, що не використовуються, набагато 

вищі, ніж витрати, пов’язані з короткостроковими вкладеннями в цінні 

папери. На хлібопекарських підприємствах питома вага цього 

компоненту обігових коштів незначна, що пов’язано з вітчизняним 

законодавством. 

Інші оборотні активи – ті засоби, які не включені в склад вище 

перелічених видів, в них знаходять відображення грошові документи в 

національній та іноземній валюті, а також податкові зобов’язання, у 

хлібопекарських підприємств це невеликий обсяг обігових коштів. 

Отже, аналізуючи вищевикладений матеріал можна сказати, що при 

проведенні оперативного аналізу компонентів обігових засобів 

підприємства, існує можливість вчасно та адекватно реагувати на зміни у 

формуванні джерел фінансування компонентів обігових активів. 

Аналізуючи вагомість та обсяги компонентів обігових коштів в 

загальному їх обсязі можна зробити висновок про доцільність 

класифікації обігових засобів за їх обсягами для більш ефективного 

управління ними і нормування їх величини. Класифікація оборотних 

засобів за обсягами має важливе значення для аналізу та прийняття 

управлінського рішення щодо удосконалення методів управління та 

нормування їх на підприємствах хлібопекарської галузі. На рис. 1 



запропоновано групування компонентів оборотних активів за обсягами в 

загальній сумі обігових активів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Групування обігових активів за їх обсягами 

В результаті даного групування постає очевидним, що 

першочергово необхідно здійснювати нормування та управління 

виробничими запасами та дебіторською заборгованістю, оскільки вони 

займають найбільшу частку оборотних активів, і тому потребують більш 

прискіпливої уваги, що пов’язано з великими обсягами відволікання 

коштів підприємства і неефективне управління цими елементами може 
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призвести до зниження платоспроможності та інших негативних 

наслідків. 

Висновки. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що 

компоненти обігових коштів мають відмінності в залежності від галузі, де 

вони формуються і обертаються. Таким чином для хлібопекарської галузі 

притаманна наявність не всіх компонентів обігових активів, що пов’язано 

з особливостями господарської діяльності. 

Для провадження ефективної господарської діяльності підприємств 

хлібопекарської галузі, головним напрямком управління підприємством є 

групування елементів обігових активів за обсягами коштів, що вони 

відволікають з загального капіталу підприємства, а також в залежності 

від швидкості їх відтворення, що дозволить прискорити їх кругообіг, 

відкоригувати їх склад та обсяги.  

Таким чином слід розподіляти оборотні активи за обсягом коштів, 

що вони потребують для їх забезпечення і важливістю їх елементів у 

господарській діяльності та формувати їх структуру в залежності від 

пріоритетів підприємства, що забезпечить їх ефективне використання. 
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