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1. Поняття про оборотні активи підприємства
Для здійснення виробничого процесу з виготовлення товарів і послуг
підприємства мають потребу не тільки в необоротних, але і в оборотних
активах. Під оборотними активами підприємства розуміють грошові кошти,

вкладені у оборотні виробничі фонди і фонди обороту з метою забезпечення
безперервності процесу виробництва і реалізації продукції, рис 1.
Оборотні активи у виробничій діяльності підприємства здійснюють
повне кругове обертання, послідовно переходячи декілька стадій і змінюючи
форму, розміри, якості, вартість. Обігові виробничі фонди забезпечують рух
оборотних активі у сфері виробництва, фонди обігу – у сфері обігу.
Для обліку оборотних активів використовують натуральні вимірювачі:
штуки, тонни, метри; умовно-натуральні: кіловат-години, умовні банки та ін.;
вартісні - гривні.
Оборотні активи

85 – 90%
Обігові
виробничі
фонди

10 – 15%
Фонди
обігу

Рис 1. Складові частини оборотних активів підприємства
2. Склад і структура оборотних активів
Оборотні активи підприємства можуть мати різний склад, (рис. 2) за
видами , призначенням та ступенями використання.
Обігові виробничі фонди знаходяться: у виробничих запасах, в процесі
виробництва.
Виробничі запаси включають:
1. Сировина і основні матеріали (руда, метали, пластичні маси та ін. );
2. Покупні полуфабрикати (литейні вироби, поковки, штамповки, готові
деталі та ін. );
3. Допоміжні матеріали (лакокрасочні матеріали, обтирочні матеріали та ін. );
4. Паливо (вугіль, нафта, дизельне паливо, бензин та ін. );
5. Тара і тарні матеріали;
6. Запасні частини для ремонту машин і обладнання;
7. Малоцінний та який швидко зношується інструмент і господарський
інвентар вартістю менше 500 грн (незалежно від строку служби) або зі
строком служби менше року, а також спеціальний інструмент і спеціальні
пристрої незалежно від їх вартості.
В процесі виробництва знаходяться:
1. Незавершене виробництво, тобто продукція, виготовлення якої ще не
завершено;
2. Полуфабрикати власного виробництва – предмети праці, які у
виготовленні повністю завершені у одному цеху і будуть оброблятися у
інших цехах цього ж підприємства.

3. Витрати майбутніх періодів – витрати на підготовку і освоєння нової
продукції, які проводяться у даний період, але підлягають погашенню у
майбутньому.
До фондів обігу підприємства відносяться:
а). Готова продукція на складах підприємства, яка очікує реалізації;
б). Товари, які відвантажені, або знаходяться на шляху до покупця;
в). Грошові кошти, які знаходяться у незакінчених розрахунках;
д). Дебіторська заборгованість – вартість товарів отриманих, але несплачених
покупцем;
5. Вільні грошові кошти, які враховуються на рахунках банку, або
знаходяться у касі підприємства.
Обігові виробничі фонди

Обігові кошти, що нормуються

Грошові кошти

Дебіторська заборгованість

Засоби у розрахунках

Товари відвантажені

Готова продукція

Витрати майбутніх періодів

Полуфабрикати
виробництва

власного

В процесі
виробницт
ва

Незавершене виробництво

швидко
які
і
Малоцінні
зношуються предмети

Запасні частини для ремонту

Тара и тарні матеріали

Сировина і основні матеріали
Покупні полуфабрикати
Допоміжні матеріали
Паливо

У виробничих запасах

Фонди обігу
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ненормуються

Рис.2. Склад оборотних активів підприємства
Як видно з рис. 2 оборотні активи підприємства діляться на нормовані і
ненормовані. Підприємство повинно мати певну оптимальну величину
оборотних активів – норматив оборотних активів, Qнорм . Якщо підприємство
буде мати оборотних активів менше нормативу, Qнорм - воно не зможе
виготовити запланований обсяг продукції. Якщо підприємство буде мати
оборотних активів більше нормативів, то частина його грошей буде
«заморожена» у зверх нормативних запасах і не буде брати участь у
господарському обігу, збільшаться витрати з доставки та збереження
оборотних активів, підвищиться собівартість продукції. Тому підприємство
само зацікавлене у правильному розрахунку і підтриманні у ході
виробництва необхідного нормативу оборотних активів. Норматив оборотних
активів розраховується, затверджується і контролюється. Для ненормованих
оборотних активів норматив не встановлюється, тому, що їх величина не
впливає на виробничі витрати, і навпаки, їх збільшення, як правило, свідчить
про покращення роботи підприємства.

Під структурою оборотних активів розуміють кількісні співвідношення
окремих елементів у їх загальному обсягу, яке визначено у процентах до
підсумку.
Структура оборотних активів, в середньому по промисловості і
машинобудуванню, наведена у табл. 1.
Таблиця 1
Структура оборотних активів
№
п.
Елементи обігових коштів
п
1. Виробничі запаси
Незавершене виробництво і
2.
полу фабрикати власного
виготовлення
3. Витрати майбутніх періодів
4. Готова продукція
5. Товари відвантажені
6. Інші обігові кошти
Ітого

По
По
машинопромисло
будуванн
вості,
ю,
%
%
60,2
52,4
21,2
4,5
11,2
2,6
0,3
100

36,9
1,4
9,0
0,2
0,1
100

3. Обертання оборотних активів
Оборотні активи підприємства постійно знаходяться в русі, здійснюючі
круговий обіг (Г-М-Т-Г'), в процесі якого вони проходять три основні стадії і
змінюють свою матеріальну форму, рис.3.
На першій стадії (Г-М) підприємство купує необхідні для наступного
виготовлення продукції сировину, матеріали, паливо, комплектуючі вироби
та ін. На цій стадії грошові кошти матеріалізуються і переходять із сфери
обігу у сферу виробництва.
На другій стадії (М-Т) у сфері виробництва із сировини, матеріалів,
комплектуючих виробів у ході трудового процесу персоналу при
використанні відповідних основних фондів, проходить виготовлення товару.
При цьому, до вартості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів
додається вартість палива, енергії, заробітна плата персоналу, амортизація
основних фондів, управлінські. транспортні, складські та інші витрати. Сума
поточних витрат визначає повну собівартість виготовлення продукції.
Визначається ціна, за якою продукція підприємства буде продаватись на
ринку.
На третій стадії (Т - Г') товари підприємства зі сфери виробництва
переходять у сферу обігу, приймаючи послідовно вигляд готових виробів на
складі; товарів, відпущених споживачам; коштів у розрахунках і, нарешті,
грошових коштів Г'.

На основі продажу товару і проведення грошових розрахунків
підприємство одержує дохід і на його розрахунковий рахунок у банку
поступають грошові кошти (Г'), які включають витрати підприємства собівартість товару (С) і прибуток (П). На основі заміщеної собівартості (С =
Г) здійснюється наступний обіг обігових коштів. На грошові кошти (Г)
підприємство знов закупає сировину, матеріали, паливо, комплектуючи
вироби і переходить до чергового циклу виробництва товару.
П
Г’

С=Г

Обертання

Т
Транспортні,
складські витрати +
Управлінські
витрати +

М
Виробництво

+ Сировина,
паливо,
матеріали

+ Заробітна
плата
+ Амортизація

Рис. 3. Кругове обертання оборотних активів
Одержаний прибуток (П) може виводитись з обігу по даному товару
і направлятися на освоєння нових господарських проектів, видів продукції
або додаткове матеріальне стимулювання персоналу, використовуватись
на придбання сучасних ефективних технологій, удосконалення і
розширення виробництва, у тому числі і на збільшення нормативу обігових
коштів по даному товару.
4. Розрахунки між підприємствами при реалізації продукції
Грошові розрахунки між підприємствами за поставлені сировину,
матеріали, паливо, енергію, готову продукцію та ін. здійснюються у двох
формах – у формі безготівкових грошових розрахунків і у формі обігу
готівкових грошей. Сфери застосування готівкового грошового обігу і
безготівкових розрахунків суворо розмежовані законодавством.
Безготівкові грошові кошти, як власні, так і запозичені, підприємства
зберігають у банках на розрахункових рахунках і розпоряджуються ними у
відповідності з цільовим призначенням цих коштів. Безготівкові розрахунки
здійснюються шляхом списання грошових сум з банківських рахунків
одержувачів товару і зарахування на банківські рахунки постачальників
товару, а також на основі заліку зустрічних зобов’язань. Безготівкові

розрахунки скорочують потребу грошового обігу у готівкових грошах.
Витрати на здійснення безготівкових розрахунків набагато менше витрат
обігу, пов’язаних з друкуванням, зберіганням, перевезенням, прийманням і
підрахунком готівкових грошей.
Обидві сфери грошового обігу, як частини єдиного цілого тісно
пов’язані між собою. Грошові кошти, які надходять підприємству у вигляді
безготівкових
перерахувань
за
поставлений
товар,
можуть
використовуватись у безготівковому обігу при розрахунках за товарноматеріальні цінності і в готівковому грошовому обігу – при виплаті
заробітної плати, що в останні роки стрімко скорочується за рахунок
використання безготівкових електронних платіжних карт.
Форма розрахунків за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і
здійснені послуги визначається у договорі поставки за взаємною згодою
підприємств-учасників господарської діяльності.
Вона залежить від
характеру господарських зв’язків між підприємствами, особливостей
поставки продукції і умов її приймання, місця розташування підприємств,
способу транспортування вантажів, фінансового стану учасників
розрахунків.
В системі організації безготівкових розрахунків з метою дотримання
встановлених принципів їх здійснення дуже важливо правильно
оформлювати розрахункові документи. Вид и порядок оформлення
розрахункового документу залежить від форми розрахунків, особливостей
товару, умов його приймання і транспортування. Розрахунковий документ
представляє собою оформлені у письмовому вигляді вимогу або доручення
підприємства банку на перерахування грошових коштів у безготівковому
порядку за відвантажені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і
здійснені послуги. Основними розрахунковими документами, які
використовуються у безготівкових розрахунках, є платіжні вимоги, платіжні
доручення, розрахункові чеки.
Платіжна вимога представляє собою розрахунковий документ, який
містить вимогу до покупця товару про сплату постачальнику товару певної
грошової суми через банк. Постачальником при відвантаженні товару
виписується платіжна вимога, в якій вказуються: характеристика
відвантаженої продукції ( найменування товару, кількість, ціна, вартість і
спосіб транспортування, номер і дата транспортного документу, якщо
продукція відвантажена постачальником, номер і дата акту прийому-здачі,
якщо продукція одержана представником покупця на місці; посилання на
договір або замовлення, у відповідності з яким виготовлена продукція). Крім
того, в платіжній вимозі приводяться найменування, адреси, номери
розрахункових рахунків платника і одержувача грошових коштів. Всі ці дані
дають можливість платнику використовувати платіжну вимогу для перевірки
виконання постачальником умов договору поставки.
Платіжні вимоги здаються постачальником в банк, який його
обслуговує на виконання (інкасо) після відвантаження (відпуску) товарноматеріальних цінностей, виконання робіт або здійснення послуг. Вони

використовуються при акцептній формі розрахунків, розрахункам по
акредитивам і особливим рахункам, при розрахунках шляхом заліку
плановими платежами. В основному платіжні вимоги оформлюються при
розрахунках за товари і послуги.
Платіжне доручення представляє собою розрахунковий документ,
який містить доручення платника (покупця товару) банку про перерахування
певної суми грошей з його рахунку на рахунок одержувача (постачальника
товару). Воно представляється в банк платником (покупцем товару). В
платіжному дорученні приводяться наступні дані: найменування одержувача
грошей і номер його рахунку, сума і характер платежу (оплата товару,
надходження платежів у бюджет, перерахування коштів організації вищої
інстанції та ін.). Платіжні доручення використовуються у розрахунках по
нетоварним операціям, а також за товарно-матеріальні цінності і здійснені
послуги.
Розрахунковий чек представляє собою розрахунковий документ, який
містить письмове доручення власника рахунку банку, який його обслуговує,
про перерахування певної суми грошей з його рахунку на рахунок
одержувача коштів. Покупець вручає розрахунковий чек господарській
організації – одержувачу грошей для пред’явлення його в банк для оплати.
У господарській діяльності широко використовуються наступні форми
безготівкових розрахунків: акцептна форма розрахунків, форма розрахунків
платіжними дорученнями, форма розрахунків розрахунковими чеками,
акредитивна форма розрахунків, форма розрахунків за особливими
рахунками, форма розрахунків на основі заліку взаємних вимог.
Акцептна форма розрахунків переважно використовується між
суб’єктами, які знаходяться в різних містах, за товарно-матеріальні цінності,
виконані роботи і здійснені послуги. Акцепт означає згоду покупця
(платника) на оплату платіжних документів.
Платіж здійснюється
обов’язково зі згоди платника, яка дається після перевірки по документам,
які виписані постачальником, виконання умов договору поставки. Дана
форма розрахунків передбачає, підприємство-постачальник зобов’язано
відвантажити товари відповідного асортименту, кількості і якості у
відповідні до графіку строки, а підприємство-платник – повністю сплатити
відвантажену йому продукцію, якщо поставка відповідає умовам договору.
Банк бере на себе зобов’язання проводити всі розрахункові операції у
встановлені строки і захищати інтереси сторін при виконанні ними умов
договору.
В ряду випадків використовується безакцептна оплата платіжних
вимог. З рахунку платника сплачуються без акцепту платіжні вимоги за газ,
воду, електричну і теплову енергії, виписані
на основі показників
вимірювальних приладів і діючих тарифів, абонентна плата за телефон,
орендна плата за основні фонди та ін.
Акцептна форма розрахунків суттєво поширена у безготівковому обігу
як така, що найбільш повно відповідає основним принципам організації
безготівкових розрахунків (оплата після відвантаження продукції, тільки зі

згоди платника, при взаємному контролі постачальника і покупця, під
контролем банків та ін. ). Суттєвим недоліком такої форми розрахунків є
можливість несвоєчасної оплати отриманого товару покупцем.
Розглянемо етапи дій при акцептній формі розрахунків, рис. 4.
Відвантаживши продукцію (1), підприємство-постачальник одержує право
оформити платіжну вимогу (2), яка передається у банк, що обслуговує
підприємство на інкасо (3).
Інкасо означає доручення постачальника банку на здійснення операції
зі стягнення з платника відповідних грошових коштів. Після прийняття і
перевірки правильності оформлення розрахункових документів і законності
їх оформлення (4), банк постачальника пересилає їх у банк покупця (5). Банк
покупця ставить платіжну вимогу на контроль (6) і передає його для акцепту
підприємству-покупцю (7). Підприємство-покупець визначає можливість
оплати платіжної вимоги (8) і повідомляє своєму банку про акцепт (або про
відмову від акцепту) платіжної вимоги (9). При акцепті банк покупця
здійснює оплату платіжної вимоги на основі списання грошових коштів з
рахунку покупця (10), при відмові від акцепту списання коштів не
здійснюється. Банк покупця повідомляє банку постачальника про оплату (або
про відмову від оплати) платіжної вимоги (11). Банк постачальника зараховує
(при акцепті), або не зараховує (при відмові від акцепту) грошові кошти на
рахунок постачальника (12) і повідомляє про проведені операції
підприємству-постачальнику (13). У випадку не зарахування коштів
повідомляються причини відмови від акцепту підприємства-покупця.
Розрахунки платіжними дорученнями широко використовуються при
оплаті за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і здійснені послуги.
Розглянемо етапи дій при формі розрахунків платіжними дорученнями, рис.
5.
Підприємство-постачальник відвантажує продукцію (1), підприємствопокупець після одержання продукції або в плановому, встановленому
порядку виписує платіжне доручення на оплату продукції (2) і передає його в
банк (3). Банк покупця на основі представленого платіжного доручення
списує грошові кошти з рахунку покупця (4) і повідомляє банку
постачальника про необхідність зарахування відповідної суми грошових
коштів на рахунок постачальника (5). Банк постачальника зараховує грошові
кошти на рахунок постачальника (6) і повідомляє про це підприємствопостачальник (7).
Перевага розрахунків платіжними дорученнями у тому, що вони
створюють можливість попередньої перевірки підприємством-покупцем
якості товару і послуг. При цьому скорочується документообіг і час
розрахункових операцій. або не достатку коштів на рахунку платника. Однак,
при цій формі розрахунків можлива несвоєчасна оплата із-за відсутності або
нестачі коштів на рахунку платника. Це уповільнює грошовий обіг і погіршує
фінансовий стан підприємства-постачальника.
При регулярних поставках товарно-матеріальних цінностей і
здійснення послуг розрахунки між постачальниками і покупцями на основі

платіжних доручень можуть здійснюватись за за домовленістю між ними
періодично, в порядку планових платежів.
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Рис. 4. Схема обороту документів при акцептній формі розрахунків
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Рис. 5. Схема документообігу при розрахунках
платіжними дорученнями
Підприємство-постачальник і підприємство-покупець укладають між
собою погодження про розрахунки плановими платежами, в якому
постачальник бере на себе зобов’язання відвантажувати продукцію покупцю
у встановлених розмірах і в необхідні строки, виходячи з планового обсягу
поставок. Платник зобов’язується одночасно проводити планові платежі.
Платежі можуть проводитись щоденно, або періодично (один раз на трип’ять діб). Щомісяця перевіряється правильність проведення планових
платежів, їх відповідність вартості фактично відвантаженої продукції і
зроблених послуг. Якщо сума платежів виявляється більше, або менше
вартості відвантаженої продукції, то в наступний плановий платіж вносяться
необхідні корективи.
Акредитив представляє собою доручення платника банку оплатити
рахунки постачальника при виконанні певних умов, вказаних в заяві на
акредитив. Розглянемо етапи дій при акредитивній формі розрахунків, рис. 6.
Підприємство-постачальник після виготовлення заказаної продукції
повідомляє про це покупцю (1). Повідомлення дає право покупцю на
відкриття акредитива. Покупець представляє в банк заяву, в якій просить
забронювати на спеціальному рахунку (рахунок акредитива) грошові кошти
для оплати виготовленої постачальником продукції (2). В заяві обов’язково
приводяться умови, які є підставою для оплати продукції. Банк покупця
відкриває акредитив (3). На рахунок акредитива зараховуються або власні
кошти підприємства, або кредит, який підприємство одержує Банк покупця
повідомляє банку постачальника про відкриття акредитива (4). Банк
постачальника передає повідомлення про відкриття акредитива
підприємству-постачальнику (5). Підприємство-постачальник здійснює
відвантаження продукції (6), після чого виписує платіжну вимогу (7) і
передає її у свій банк (8). Банк постачальника перевіряє платіжну вимогу (9) і
пересилає її банку покупця (10). Банк покупця здійснює списання грошових
коштів з рахунку акредитива (11), про що повідомляє підприємству-покупцю
(12) і банку постачальника (13). Банк постачальника здійснює зарахування
грошових коштів на рахунок постачальника (14) і повідомляє про це
підприємству-постачальнику (15).
Підставою для планових платежів служать платіжні доручення
платника. Звичайно платіжні доручення виписуються платником заздалегідь
на весь розрахунковий період.
За прийняті по приймально – здаточним документам товарноматеріальні цінності і виконані послуги розрахунки можуть здійснюватись
розрахунковими чеками. Чек представляє собою доручення платника банку
провести платежі зі свого рахунку на рахунок постачальника, який
пред’явить його до оплати. Банк приймає чек до виконання при умові, що на
рахунку платника є грошові кошти. Розрахунки чеками значно прискорюють

документообіг, створюють найкращі умови для перевірки якості продукції і
послуг, які одержує покупець.
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Рис. 6. Схема обороту документів при акредитивній формі розрахунків
Акредитивна форма розрахунків використовується тільки при
поставках із інших міст. Форма гарантує постачальнику своєчасність оплати
його продукції. Гарантія оплати відвантажених товарів або виконаних послуг
досягається попереднім бронюванням грошових коштів платником на
окремому рахунку.
Форма розрахунків за особливими рахунками використовується для
поставок із інших міст для розрахунків з декількома постачальниками. Форма
гарантує виконання платежу. Розглянемо етапи дій при формі розрахунків за
особливими рахунками, рис. 7.
Підприємство-покупець передає в банк, де має розрахунковий рахунок,
заяву про відкриття особливого рахунку (1). Банк покупця відкриває для
підприємства-покупця особливий рахунок (2). На особливий рахунок
зараховуються або власні кошти підприємства з розрахункового рахунку, або
кредит, який підприємство одержує на цю ціль. Повідомлення про відкриття
особливого рахунку банк покупця передає банку постачальника (3), який у
свою чергу повідомляє про це підприємству-постачальнику (4).
Постачальник відвантажує продукцію покупцю (5), виписує платіжну вимогу
на перерахування грошових коштів (6) і передає її банку (7). Банк
постачальника перевіряє платіжну вимогу (8) і пересилає її банку покупця

(9). Банк покупця списує грошові кошти з особливого рахунку (10) і
повідомляє про це банку постачальника (11). Банк постачальника проводить
зарахування грошових коштів на рахунок постачальника (12) і сповіщає про
це підприємство-постачальник (13).
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Рис. 7. Схема обороту документів при формі розрахунків
за особливим рахунком
Особливе місце займають розрахунки, які ґрунтуються на заліку
взаємних вимог. Кожне підприємство виступає одночасно платником – при
одержанні продукції від постачальника і одержувачем грошових коштів –
при реалізації своєї продукції. Господарські зв’язки підприємств тісно
переплітаються. В результаті виникають взаємні вимоги з платежів між
двома підприємствами, або групою підприємств, зв’язаних господарським
обігом. Сутність розрахунків шляхом взаємних вимог полягає у тому, що
грошові обов’язки, які співпадають за сумою і часом, погашаються.
Остаточні розрахунки підприємств здійснюються тільки по сальдо, тобто по
різниці між сумами зустрічних платежів і розміром зарахованих взаємних
вимог.
5. Показники обертання і використання оборотних активів
Ефективність використання оборотних активів підприємства найбільш
повно характеризується показниками: швидкість обертання оборотних

активів (коефіцієнт обертання), тривалість одного обертання оборотних
активів.
1. Швидкість обертання оборотних активів (коефіцієнт обертання)
Під швидкістю обертання оборотних активів (коефіцієнт обертання),
К об , розуміють кількість повних оборотних активів за плановий період (рік):
K об

Q реал
Qнорм

(1)

,

де Q реал - обсяг реалізованої підприємством продукції за плановий період
(рік), грн;
Qнорм - норматив оборотних активів підприємства, грн.
2. Тривалість одного обертання оборотних активів (діб), Т об ,
представляє собою середню тривалість проходження оборотних активів через
всі стадії їх кругообертання (Г-М-Т-Г')
Tоб

Т пл Qнорм

Т пл
К об

Q реал

,

(2)

де Т пл - тривалість планового періоду (рік), діб.
Ці показники можуть бути розраховані по всім обіговим коштам, або
по окремим їх елементам.
З формули (2) визначимо:
- обсяг реалізованої підприємством продукції за плановий період (рік):
Q реал

Т пл
Qнорм ;
Т об

(3)

- норматив обігових коштів підприємства:
Qнорм

Q реал
Т пл

Т об .

(4)

З формули (3) слідує – якщо підприємство діє на відносно вільному
товарному ринку, то для збільшення обсягів реалізації в розрахунку на
деякий плановий період, Т пл ,. необхідно:
- знижувати тривалість оберту обігових коштів, Т об ;
- збільшувати норматив обігових коштів підприємства, Q норм .
Тоді приріст реалізованої продукції:
Q реал

Т пл
Т об

Qнорм .

(5)

Якщо підприємство діє в умовах жорсткої конкуренції, максимального
заповнення ринку товарами, то збільшення реалізації неможливо. У цьому
випадку у відповідності з формулою (4) зниження тривалості оберту
визначить зменшення нормативу обігових коштів (можливе вивільнення
обігових коштів для інших господарських проектів).
Qнорм

Q реал
Т пл

Т об ,

(6)

де Q реал - можливе збільшення обсягу реалізованої продукції, грн.;

Qнорм - можливе зменшення нормативу обігових коштів, грн.;

Tоб . - можливе зниження тривалості оберту обігових коштів, діб.

Таким чином, з формул 5; 6 слідує, що для підприємства зниження
тривалості оберту обігових коштів корисно у всякому випадку. Досягнути
цього підприємство може проведенням організаційно-технічних заходів зі
скорочення тривалості всіх стадій обороту (Г-М-Т-Г') оборотних активів:
придбання матеріалів, комплектуючих; виробництво товарів, продаж товарів,
проведення фінансових розрахунків.
Прискорити обертання оборотних активів – означає скоротити час
перебування їх на кожній стадії оберту: у виробничих запасах, у
незавершеному виробництві, в готовій продукції.
Величина виробничих запасів і відповідна їм величина оборотних
активів може бути зменшена за рахунок удосконалення матеріальнотехнічного забезпечення, прискорення і здешевлення перевезень,
покращення організації складського господарства на основі механізації і
автоматизації, більш точного нормування витрат матеріалів, скорочення і
вторинного використання відходів виробництва.
Незавершене виробництво і сума вкладених у нього коштів при даному
обсягу виробництва залежить від тривалості виробничого циклу. Тривалість
виробничого циклу може бути скорочена в результаті удосконалення
технологічних процесів, впровадження поточних методів виготовлення
продукції, використання механізації і автоматизації виробництва, гнучких
виробничих систем.
Скорочення періоду перебування готової продукції на складі залежить
від багатьох факторів. Одні з них безпосередньо пов’язані з роботою
підприємства, інші – з організацією збуту продукції. До перших відносяться
якість і номенклатура продукції, правильне планування її асортименту,
кількості і строків випуску, до других – організація реклами і збуту
продукції, система розрахунків, строки доставки продукції до споживачів.
Пришвидшують реалізацію продукції постійний зв’язок з замовниками,
банками, забезпечення процесу реалізації транспортними засобами і швидка
доставка продукції покупцям.
Важливим напрямком покращення використання обігових коштів є
раціональне
витрачання
матеріальних
ресурсів.
Чим
краще
використовуються сировина, паливо, матеріали, тим менше їх витрачається
для виробництва певної кількості продукції. Тим самим створюється
можливість збільшити обсяг виробництва товарів, знизити їх собівартість,
збільшити прибуток. Показниками використання матеріальних ресурсів є:
1. питома матеріалоємність продукції:
М пит

М
,
N

де M - маса вироба, кг;

(7)

N - основний технічний параметр вироба (потужність - кВт; температура -

°С; ємність - м3, и др.);
2. коефіцієнт використання матеріалу:
К вик

М
,
Нр

(8)

де Н в - норма витрати матеріалів на виріб, кг;
3. рівень відходів:
У відх

М відх
100%,
Нв

(9)

де М відх - маса відходів на виріб , кг.
Рівень відходів показує у процентах долю придбаного матеріалу, який
перейшов у відходи.
Підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів
досягається різними шляхами. Головним з них є: економічно обґрунтований
вибір сировини, матеріалів; комплексне використання сировини і відходів
виробництва; підвищення якості сировини, матеріалів і готової продукції;
створення економічних конструкцій виробу; покращення діючих
технологічних процесів і впровадження нових прогресивних технологій,
удосконалення нормування і обліку витрати матеріальних ресурсів,
матеріальне стимулювання, ціноутворення та ін.
6. Фінансові джерела формування оборотних активів
Формування оборотних активів підприємства здійснюється з трьох
джерел: власні і прирівняні до них ресурси, запозичені кошти, залучені
ресурси.
1. Власні і прирівняні до них ресурси
Власні ресурси підприємства можуть формуватись з початкових
вкладів пайовиків в статутний фонд підприємства, бюджетних асигнувань і
наступних відрахувань від прибутку. Ресурси, які прирівняні до власних
коштів, утворюються за рахунок мінімальних залишків перехідної
заборгованості підприємства за заробітною платою, страховими внесками, за
нарахуваннями за відпустки персоналу підприємства та ін. (стійкі пасиви).
Власні і прирівняні до них ресурси забезпечують підприємству
оперативну самостійність у виробничій і фінансовій діяльності. Плановий
розмір власних оборотних активів підприємства визначається їх
нормуванням. За рахунок власних ресурсів створюються до 40% нормативу
оборотних активів підприємства. Потреба у нормованих оборотних активів
понад мінімальної потреби покривається за рахунок запозичених і залучених
ресурсів.
2. Запозичені ресурси
Створюються за рахунок короткострокових (до року) банківських
кредитів. У цьому випадку кредити видаються для покриття тимчасової
потреби підприємства в оборотних активах. В цьому випадку грошові кошти

в формі кредиту вступають в кругообіг на початку кругообігу або окремої
його стадії і з обігу підприємства по його завершенню. За рахунок
запозичених ресурсів формується до 45% оборотних активів підприємства.
3. Залучені ресурси
До залучених ресурсів відносять кошти, які тимчасово
використовуються в обігу із спеціальних фондів матеріального
стимулювання, кредиторської заборгованості постачальникам та ін.
Залучені ресурси використовуються у тих випадках, коли для формування
обігових коштів підприємства недостатньо власних і запозичених ресурсів.
За рахунок залучених ресурсів формується біля 15% обігових коштів
підприємства.
7. Визначення потреби у нормованих оборотних активах
Оборотні активи підприємства поділяються на нормовані і
ненормовані, рис. 4. До нормованих оборотних активів відносяться такі,
збільшення яких вище деякої межі (нормативу) веде до збільшення витрат
підприємства і зниження техніко-економічних показників. Збільшення
ненормованих оборотних активів, як правило, сприяє підвищенню технікоекономічних показників підприємства. На них норматив не встановлюється.
Нормування оборотних активів представляє собою процес розробки і
встановлення економічно обґрунтованих нормативів, тобто, мінімальних, але
цілком достатніх сум обігових коштів, які забезпечують нормальну,
безперервну роботу підприємства у плановому ритмі і обсягу виробництва.
Норматив оборотних активів розраховується підприємством щорічно при
складанні фінансового плану. У межах цього нормативу підприємство
проводить прямий підрахунок суми необхідних оборотних активів по
кожному елементу з урахуванням конкретних умов роботи: типу
виробництва, профілю підприємства, умов постачання і збуту, періодичності
витрачання матеріальних ресурсів, тривалості виробничого циклу.
В цілому норматив оборотних активів підприємства, Qнорм , складається
з нормативів, які знаходяться:
1) у виробничих запасах, Qз норм ;
2) у незавершеному виробництві, Qнзп норм ;
3) у залишках готової продукції на складах підприємств, Qгп норм .
(10)
Qнорм Qз норм Qнзп норм Qгп норм
Виробничі запаси підприємства у залежності від сфери обслуговування
виробництва поділяються на поточні, страхові, транспортні і технологічні.
Транспортні і технологічні виробничі запаси у діяльності підприємства
широкого розповсюдження не мають. Транспортний запас створюється на
підприємстві на період знаходження матеріалів у дорозі після їх оплати. У
деяких випадках виникає необхідність в технологічному (підготовчому)

запасі. Він створюється у тих випадках, коли сировина і матеріали, які
поступають на підприємство, не можуть бути використані у виробництві
зразу, а потребують перед виробничим використанням підготовки
(сортування, комплектація, розкрій, дроблення).
Найбільш часто для підтримання оптимальних умов виробничої
діяльності підприємства створюють поточні і страхові запаси обігових
коштів, рис. 8.
Страховий запас створюється для гарантії нормального виконання
технологічного процесу у випадках непередбачених відхилень, порушень
планових строків або обсягу партій поставок, умов споживання матеріалів.
Визначення страхового запасу здійснюється за формулою:
(11)
Qстр М доб Т стр
де М доб - середньодобова витрата матеріалу, т;
Т стр - час термінового відновлення запасу, діб.
При цьому, Т стр складається з часу, необхідного для оформлення
заказу, Т оф.з ; відвантаження матеріалів, Т відв ; часу у дорозі, Т дор ; часу
підготовки матеріалів до запуску у виробництво, Т подг :
(12)
Т стр Т оф. з Т відв Т дор Т підг

Рис.8. Зміни виробничих запасів підприємства
Поточний запас повинен забезпечити безперебійну роботу
підприємства
у період між двома черговими поставками сировини,
матеріалів. Виділяють максимальну, мінімальну і середню величину
поточного запасу.
Максимальна величина поточного запасу виникає на складі
підприємства у день поставки сировини, матеріалів і дорівнює:
Qпот. мах. М доб Т n ,
(13)
де Т п - середній інтервал поставки, діб.

На протязі часу поточний запас підприємства витрачається і його
мінімальна величина дорівнює нулю.
Якщо чергова поставка матеріалів затримується, то можлива витрата
страхового запасу, рис.8. Виходячи з фактичних можливостей постачальника
по узгодженню з підприємцем-покупцем можливі і понаднормативні
поставки поточного запасу, pис. 8.
Тоді середня величина поточного запасу:
Qпот.ср .

Qпот. max Qпот. min
2

Qпот. max
2

М доб Т n
2

(14)

Сумарна величина оборотних активів у виробничих запасах може мати
максимальне, мінімальне і середнє значення.
Максимальна величина оборотних активів у виробничих запасах:
Qз..mаа

Qстр Qпот. max

М доб Т стр

М доб Т n

М доб (Т стр Т n )

(15)
Знання максимальної величини оборотних активів у виробничих
запасах необхідно для встановлення ємності складів підприємства.
Мінімальна величина оборотних активів підприємства у виробничих
запасах:
Qз. min Qстр М доб Т стр
(16)
Мінімальна величина оборотних активів у виробничих запасах
(страховий запас) визначає рівень економічної безпеки підприємства.
Норматив оборотних активів підприємства у виробничих запасах
визначається по середній величині:
Qз норм Qз.ср Qстр Qпот..ср. М доб Т стр.

М доб. Tn
Т
М доб (Тстр n )
2
2

(17)
Нормування оборотних активів у незавершеному виробництві має свої
особливості. Величина оборотних активів, які знаходяться у незавершеному
виробництві, залежить від обсягу виробництва, від тривалості виробничого
циклу і від характеру наростання витрат у виробництві:
(18)
Qнзв норм Вт.пр. Т ц К н. з.
де Вт.пр - величина середньодобового випуску товарної продукції
підприємства (розрахованої за виробничою собівартістю), грн.;
Т ц - тривалість виробничого циклу виготовлення виробу, діб;
К н.в . - коефіцієнт нарощування витрат; представляє собою відношення
середньої собівартості незавершеного виробництва до виробничої
собівартості готової продукції і визначається за формулою:
n

К н .в .

t ц .i (С м i

i 1

C Tц

Сп i` )

(19)

де t ц i - тривалість i-го етапу виробничого циклу, діб,
С м i - витрати на матеріали на i-му етапі виготовлення виробу, грн;
С п i - інші витрати на i-му етапі, грн;

С - планова виробнича собівартість одиниці продукції, грн.

Величина нормативу обігових коштів у вигляді готової продукції,
Qгп норм , на складі підприємства визначається обсягом середньодобового
випуску товарної продукції, Вт пр , яка розрахована за виробничою
собівартістю, а також тривалістю збереження готової продукції на складі, Т скл
, тривалістю транспортування і оформлення документів, Т оф :
(20)
Qгп норм Вт пр (Т скл Т оф )
Таким чином, норматив обігових коштів підприємства визначиться:
(21)
Qнорм Qз норм Qнзв норм Qгп норм

