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Вкладаючи в оборотний капітал більшу частину влас-
них і позикових фінансових ресурсів суб’єкти під-
приємницької діяльності отримують можливість 

обслуговувати весь процес відтворення, від ефективності 
якого залежать не тільки загальні показники господарю-
вання, а і результативність діяльності організації.

Сучасні методичні підходи щодо визначення 
взаємозв’язку між оборонністю та результативністю 
найбільш широко розглядаються в спеціальній літерату-
рі, насамперед з економічного аналізу, менеджменту та 
аналізу господарський діяльності. Проте сучасні вимоги 
щодо системи господарювання вимагають не тільки при-
йняття зважених, а подеколи і нетрадиційних рішень.

Питання оборотності активів стають все більш 
актуальними, а забезпечення надійності і стійкості ви-
магає впровадження передового досвіду фінансового 
управління структурою оборотних активів.

Питання щодо взаємозв’язку між оборонністю ак-
тивів і результативністю діяльності суб’єктів господарю-
вання розглядаються в наукових роботах як українських, 
так і зарубіжних вчених, а саме: І. А. Бланка, А. Д. Васи-
лика, А. М. Поддєрьогіна, Р. А. Слав'юка, Ю. А. Долгору-
кова, Н. І. Редіної, А. А. Мазаракі, Х. Фрімена та інших, 
проте ці думки часто неоднозначні, та потребують до-
даткового вдосконалення.

Дослідження взаємозв’язку між оборонністю ак-
тивів та результативністю діяльності в системі загаль-
них фінансових відносин суб’єктів господарювання.

Необхідність фінансового управління оборотніс-
тю, як одного з основних показників ефективності ви-
користання оборотного капіталу, обумовлена її комп-
лексним характером, а саме: оборотність дозволяє 
виразити в єдиному показнику безліч змін в політиці 
фінансово-господарського управління, формуванні па-
сивів і структури активів організації, структурних змін 
ефективності діяльності, специфіці менеджменту тощо.

Так, оборотність характеризується співвідношен-
ням розміру будь-якого запасу й швидкості його вибут-
тя, а сам розмір запасу – як різницю швидкостей вхід-
них та вихідних системних потоків.

Слід зазначити, що при прискоренні оборотності 
за умов стабільних показників запасів виникає віднос-
на економія через зниження рівня постійних витрат і 
збільшення суми доходів, а у разі незмінних показників 
об’єму реалізації суб’єкт підприємництва одержує до-
даткове позитивне сальдо за рахунок витрат, що харак-

теризує подвійний вплив оборотності на зміну показни-
ка прибутку.

На нашу думку, детальну оцінку оборотності капі-
талу суб’єкта господарювання дозволяє дати лише до-
слідження кожного складового елемента розглянутого у 
динаміці.

Так, показник асортименту товарних позицій на-
пряму залежить від кількості запасів, необхідних для 
задоволення попиту, та змінюється прямопропорційно, 
проте недостатній запас знижує об’єм реалізації, а роз-
маїтість номенклатури продукції спричиняє відволі-
кання значних ресурсів, у тому числі й фінансових, що, 
у свою чергу, відображається на показниках оборотно-
сті суб’єкта господарювання.

У свою чергу, іммобілізація оборотного капіталу 
пов’язана з наявністю товарних запасів, де період аван-
сування грошового капіталу до моменту повної реаліза-
ції товарних ресурсів забезпечує розвиток механізмів 
попередньої оплати, що є характерним для суб’єктів 
сфери обігу в періоди невизначеності та швидких транс-
формацій в економіці. Так, збільшення цього інтервалу 
сповільнює оборотність активів, зменшуючи як серед-
ній розмір товарних запасів, так і показника прибутку. 
Проте збільшення запасів пов’язано з розширенням 
но менклатурної складової, а відповідно і розширенням 
масштабів діяльності суб’єкта.

Сучасні системи і методи управління товарними 
запасами, а відповідно і мобілізованими фінан-
совими ресурсами, у своїй більшості прагнуть 

задовольнити критерій оптимальності між оборотним 
капіталом та об’ємом реалізації і полягають в розширен-
ні асортименту, збільшення витрат на формування за-
пасів і відповідно задоволення потреб більшої кількості 
покупців, або зменшення номенклатурної складової та 
зменшення додаткових витрат з формування ресурсів.

За сучасних економічних умов суб’єкти господа-
рювання все частіше зазнають додаткового наванта-
ження у процесі збуту не тільки продукції, а й значної 
частини активів, що пов’язано зі втратою та обмежен-
нями платоспроможного попиту як контрагентів, так і 
населення, що вимагає не тільки впровадження нових, а 
й формування більш гнучких форм розрахунків, у тому 
числі формування кредитних відносин із покупцями. 
Проте, інфляційні процеси, що відбуваються в Україні, 
нерідко зумовлюють фінансові втрати при формування 
термінових операцій і договорів, що визначає актуаль-
ність аналізу фактору часу при дослідженні дебіторської 
заборгованості.

Слід наголосити на розходженнях у способах ана-
лізу зазначеного показника.

Так, окремі науковці [2, 4, 6] зосереджують свою 
увагу на сам перед на визначенні кількості оборотів де-
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біторської заборгованості використовуючи показники 
обороту за період та значення дебіторської заборгова-
ності, розрахованої як середнє значення від сум почат-
кового й кінцевого сальдо за період. Проте, викорис-
тання середніх значень залишків балансу призводить до 
згладжування пікових значень, що у свою чергу викрив-
лено може характеризувати тенденцій розвитку суб’єкта 
господарювання.

Інші науковці [1, 3, 5] надають перевагу визначен-
ню строку кредитування, визначаючи тривалість оборо-
ту дебіторської заборгованості ключовим показником, 
який характеризує середній період, необхідний для по-
вернення заборгованості, ґрунтуючи розрахунок на зво-
ротному показнику оборотності активів з урахуванням 
періоду дослідження, а відношення показників обороту 
за період і дебіторської заборгованості трактується як 
можлива кількість покриття товарооборотом середніх 
залишків або кінцевого сальдо заборгованості.

Спадкоємність показників оборотності обумов-
лено взаємодією матеріальних і нематеріальних потоків 
і запасів, що формально можна визначити як різницю 
швидкостей потоків вибуття й надходження.

Проте вибуття (реалізація) товарних ресурсів мо-
жуть бути представлені як у формі матеріального по-
току вибуття, так і фінансового потоку надходження, а 
різнорідність оборотності грошових і товарних залиш-
ків зменшують матеріальний запас, з одного боку, та 
забезпечують збільшення показника грошових активів 
суб’єкта господарювання, з іншого.

Слід підкреслити, що період знаходження грошо-
вих ресурсів в обороті визначається насамперед 
внутрішніми умовами фінансового управлін-

ня, специфікою взаємозв’язків із контрагентами, про-
те, слід враховувати і чинники зовнішнього характеру,  
а саме: галузеву приналежність, регіональну специфіку 
та кон’юнктуру ринку, масштаб діяльності та залучення 
товарно-матеріальних і фінансових ресурсів тощо.

З метою поглиблення аналізу особливу увагу слід 
приділити впливу окремих факторів на динаміку обо-
ротності кожного із елементів оборотного капіталу.

Так, вплив зміни часу обігу запасів може бути оці-
нено через вплив зміни одноденного обороту; зміни ве-
личини середнього товарного запасу та зміни структури 
обороту.

Аналогічно проводиться факторний аналіз обо-
ротності та інших складових оборотного капіталу.

Таким чином, констатуючи прискорення оборот-
ності, ми зменшуємо потребу в оборотному капіталі, 
що дозволяє вивільнити частину активів як для збіль-
шення обсягів господарювання, так і для вирішення ор-
ганізаційних завдань, а у разі сповільнення показників 
оборотності суб’єкт господарювання буде змушений 
мобілізовувати додаткові фінансові ресурси для забез-
печення життєдіяльності.

Рентабельність оборотного капіталу, як і оборот-
ність, перебувають під впливом їх структури, де тісноту 
взаємозв’язків можна визначити за допомогою кореляційно-
регресійного аналізу, основний вплив на який мають запаси, 
дебіторська заборгованість і грошові ресурси.

Слід зазначити, що рентабельність оборотного капі-
талу також перебуває під впливом структури джерел фор-
мування оборотного капіталу, однак найбільший інтерес 
представляє дослідження залежності рентабельності не 
від всіх складових фінансування активів, а лише власти-
вих суб’єктам господарювання сфери обігу, а саме креди-
торської заборгованості та комерційного кредитування.

Разом з тим, рентабельність оборотного капіталу, 
є одним з факторів, що впливають на фінансовий стан 
суб’єкта сфери обігу, а отже, можна говорити і про іс-
нування тісної взаємозалежності між ними.

На нашу думку, на рентабельність оборотного ка-
піталу суб’єктів господарювання сфери обігу найбіль-
ший вплив мають: забезпеченість власними фінансови-
ми ресурсами, поточна ліквідність та показники манев-
реності, проте головне місце – це результат операційної 
діяльності.

Приріст обороту під впливом як екстенсивних, 
так і інтенсивних факторів можна розрахувати через ви-
значення приросту обороту за рахунок зміни середньої 
суми оборотного капіталу та приросту обороту за раху-
нок зміни швидкості обігу.

ВИСНОВКИ
Ефективність використання оборотного капіталу 

впливає не тільки на товарообіг і прибуток, але й на ви-
трати суб’єкта господарювання, де найбільш залежним є 
показник витрат за користування кредитами й позико-
вими коштами населення.

У свою чергу, прибуток, як кінцевий результат 
фінансово-господарської діяльності, знаходиться під впли-
вом оборотності оборотного капіталу, що визначає осо-
бливу важливість ґрунтовної оцінки ефективності фінан-
сового управління оборотним капіталом та дослідження 
взаємозв’язку між динамікою оборотності та показника-
ми результативності, що формує еластичність фінансово-
господарської діяльності суб’єкта підприємництва.

Проте, слід наголосити, що тіснота їх взаємозв’язку 
коливається під впливом регіональних особливостей, 
видів діяльності, впливу окремих зовнішніх і внутрішніх 
факторів, однак не може застосовуватись у формі екс-
траполяції на подібні суб’єкти та ринковому порівнянні.

Для визначення реальних резервів підвищення 
ефективності використання оборотного капіталу недо-
статньо оглядово розглянути основні складові процесу 
фінансово-господарського управління що потребують 
їхньої додаткової систематизації. А системний підхід до 
управління оборотним капіталом суб’єкта підприємниць-
кої діяльності, на нашу думку, може бути реалізований 
лише за рахунок формування такої системи показників, 
що не тільки характеризує їх взаємозв’язок а й обґрунто-
вує саму систему управління оборотним капіталом.       
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В условиях мирового финансового кризиса в эко-
номики Украины состоялось формирование де-
структивных изменений в большинстве отраслях 

национального хозяйства и снижения прибыльности 
деятельности субъектов хозяйственной деятельности. 
Система управления предприятиями направлена на 
достижение текущих целей, а именно: максимизация 
конечного результата в краткосрочном периоде, несо-
вершенство элементов управления распределением и 
использованием прибыли, отсутствие планирования и 
системы прогнозирования, на отечественных предпри-
ятиях – все эти факторы привели к убыточной деятель-
ности значительной части отечественных предприятий.

Переход к рыночной экономике требует от пред-
приятий рационального и экономически обоснованно-
го подхода к планированию своей деятельности, к оп-
ределению финансовой и производственной политики, 
анализа и оценки полученных результатов. Одной из 
самых главных составляющих финансовой политики 
предприятия является политика распределения прибы-
ли предприятия.

Эффективное управление прибылью является 
очень важным и актуальным в современных условиях 
ведения хозяйства. Это обусловило исследование в ро-
боте ряда аспектов относительно природы прибыли, ее 
места, в деятельности предприятия и инструментария 
распределения.

Проблемами эффективного распределения при-
были предприятия занимались такие ученые экономи-
сты: Бланк И. А., Ковалева А. Н., Меренкова Л. А., Кузен-
ко Т. Б., Кузьминчук Н. В., Саблина Н. В., Гринева В. М., 
Коюда В. О. и др. [1, 2, 3, 6, 8]. Однако до сих пор нет 
общего мнения, относительно механизма распределе-
ния прибыли.

Целью статьи является исследование и характе-
ристика направлений распределения чистой прибыли 
предприятий.

Значительная роль прибыли в развития предприни-
мательства и обеспечения интересов её владель цев и ра-

ботников определяется необходимостью эф-фективного 
и беспрерывного управление ею. Управлением прибылью 
предприятия представляет собой процесс построения 
системы управления, которая учи-тывает тактические 
и стратегические аспекты управления, направленная на 
повышение конечных результатов деятельности субъек-
та ведения хозяйства, которая рассматривается как сущ-
ность взаимосвязанных элементов, каждый из которых 
выполняет определенную работу общее действие ко-
торых обеспечивает достижение механизма получения 
прибыли заданной величины [1, с. 92].

Эффективность политики управления прибылью 
предприятия определяется не только результатами ее 
формирования, но и характером ее распределения. Рас-
пределение прибыли является процессом формирова-
ния направлений ее будущего использования в соответ-
ствии с целями и заданиями развитию предприятия [2, 
с. 624].

Политика управления распределением прибыли 
предприятия должна отображать основные требования 
общей стратегии развития предприятия, обеспечивать 
повышение его рыночной цены, формировать необхо-
димые объемы инвестиционных ресурсов, обеспечивать 
материальные интересы владельцев и работников [3]. 

Главное требование сегодня к системе распределе-
ния прибыли, заключается в том, что она должна 
обеспечить финансовыми ресурсами потребно-

сти расширенного воссоздания на основе установления 
оптимального соотношения между средствами, которые 
направляются на потребление и накопление.

Основной целью политики распределения при-
были, которая остается в распоряжении предприятия, 
является оптимизация пропорций между капитали-
зируемой и потребительской её частями, с учетом обе-
спечения реализации развития и роста рыночной стои-
мости предприятия [4, с. 187].

В процессе распределении прибыли можно выде-
лить два этапа. Первый этап – это распределение общей 
прибыли. На этом этапе участниками распределения 
является государство и предприятие. В результате рас-
пределения каждый из участников получает свою часть 
прибыли. Пропорции распределения прибыли между 
государством (бюджетом) и предприятием складыва-
ются под воздействием определенных факторов. Суще-
ственное значение при этом имеет налоговая политика 
государства относительно субъектов ведения хозяй-
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