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на них і, відповідно, зниження їхньої доступності; 2) формування в суспільс-
тві екологічного сприйняття буття й нового стилю мислення, нового світо-
гляду, згідно якого проблема виживання людства й екологічні параметри 
якості життя стають пріоритетними, а економічна складова, відповідно до 
концепції золотого перетину, виконує забезпечувальну функцію; 3) загост-
рення конкурентної боротьби на ринку сільськогосподарської продукції, у 
зв’язку з чим виробництво органічної продукції стає дедалі важливішим чин-
ником забезпечення конкурентоспроможності підприємств. 

Утвердження нової парадигми розвитку суспільства можливе на основі 
розроблення стратегій і програм, з урахуванням єдності екологічних, еконо-
мічних і соціальних цілей.  
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У статті подано дослідження чинників впливу зовнішнього та внутрішнього сере-

довища функціонування підприємства на обсяги оборотних активів та наслідки даного 
впливу пов’язані з надлишком або нестачею оборотних активів. Досліджено ризики 
пов’язані з оборотними активами залежно від  зміни їх ліквідності. 

The article presents research the factors of the external and internal environment of op-
eration on a volume of current assets and the effects of exposure associated with an excess or de-
ficiency of current assets. Investigated the risks associated with current assets depending on 
changes in their liquidity. 
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Постановка проблеми. Оборотні активи є важливою складовою забезпе-
чення та здійснення виробничого процесу у будь-якій галузі, а отже і  не-
від’ємною складовою забезпечення фінансової стійкості, ліквідності, плато-
спроможності та рентабельності підприємства, його конкурентоспроможності. 
А тому, з нашого погляду, незважаючи на чисельність дослідження даного пи-
тання  воно залишається актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню дослідження оборо-
тних активів та їх складових присвятили увагу значна кількість як зарубіжних, 
так і вітчизняних науковців, зокрема серед зарубіжних науковців слід відзначи-
ти: З. Боді [4], Дж. К. Ван Хорна [6], Р. К. Мертона [4], Р. Н. Холта [17]. Серед 
вітчизняних науковців дане питання досліджували: І. О. Бланк [2],  
Г. Л. Бродецкий [5], Я. Б. Дропа [8], О. В. Лиса [10], Р. А. Слав’юк [14], 
Ю. С. Пеняк [12], А. М. Поддєрьогін [16] та інші. 

Дослідженню  операційних ризиків, складовою яких є ризики пов’язані з 
оборотними активами,  присвятили свої праці І. О. Бланк [3], В. В. Вітлінський 
[7], Г. У. Великоіваненко [7], Р. В. Пікус [13]. 

Однак питання дослідження чинників впливу зовнішнього і внутрішнього 
середовища  на оборотні активи та визначення наслідків даного впливу; дослі-
дження ризиків пов’язаних з цими активами залишається недостатньо дослі-
дженим, що  і обумовлює  доцільність публікації. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення результатів дослі-
дження щодо чинників впливу зовнішнього та внутрішнього середовища функ-
ціонування підприємства, на обсяги оборотних активів та  його наслідки, 
пов’язані з надлишком або нестачею оборотних активів. Дослідження ризиків 
пов’язаних з оборотними активами залежно від  зміни їх ліквідності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Мікро- та макросередовище 
функціонування підприємства здійснює значний вплив на діяльність підприєм-
ства вцілому та оборотні активи зокрема.  Оскільки оборотні активи є важли-
вою складовою забезпечення фінансової стійкості, ліквідності, ділової активно-
сті, платоспроможності, рентабельності і конкурентоспроможності підприємст-
ва, проаналізуємо вплив чинників внутрішнього та зовнішнього середовища 
функціонування підприємства на оборотні активи та наслідки даного впливу 
пов’язані з нестачею або надлишком оборотних активів.  

Затрати і ризики пов’язані з неоптимальним обсягом оборотних активів 
досліджували Г. І. Матукова та Д. І. Костюченко [11, c. 204-208], однак автори 
не визначали вплив макро- і мікросередовища на обсяги оборотних активів та 
ризики пов’язані з ними. Оскільки як  діяльність підприємства вцілому так і йо-
го оборотні активи піддаються впливу макро- та мікросередовища в якому фун-
кціонує підприємство, то всі чинники впливу на оборотні активи відповідно 
слід поділити на чинники макро- та мікросередовища. 

На рис. 1, 2 подано аналіз зовнішніх чинників, що впливають на обсяги 
оборотних активів підприємства та наслідки даного впливу. 

Отже, згідно даних рис. 1, 2 на обсяг оборотних активів, їх співвідношен-
ня у сфері виробництва та сфері обігу, на механізм поповнення оборотних акти-
вів, їх раціональне розміщення та використання значний вплив здійснюють 
чинники зовнішнього середовища зокрема: економічне, інформаційне, природо-
екологічне. 
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Економічне середовище  
(інфляція, дефляція, подат-
кова політика, динаміка та 

співвідношення цін, купівель-
на спроможність населення 

тощо) 

Природно-екологічне 
середовище 

Інформаційне 
середовище 

Наслідки впливу чинників на діяльність підприємств при нестачі оборотних активів  
- затримки у забезпеченні  
сировиною; 
- зменшення обсягів  
виробництва продукції; 
- зменшення дебіторської  
заборгованості; 
- зростання кредиторської  
заборгованості; 
- уповільнення оборотності 
оборотних активів; 
- зростання тривалості опера-
ційного і фінансового циклів; 
- скорочення прибутку  
(збиток);  
- зростання додаткового  
фінансування 

- затримки у забезпеченні сирови-
ною внаслідок відсутності можли-
вості створення страхових та се-
зонних запасів, а можливо і не-
отримання зовсім якщо сировина 
має сезонний характер виробницт-
ва; 
- зменшення обсягів виробництва 
продукції, а можливо і зупинка 
якщо виробництво має сезонний 
характер; 
- скорочення дебіторської  заборго-
ваності; 
- зростання  кредиторської заборго-
ваності; 
- зростання тривалості операцій-
ного та фінансового циклу;  
- скорочення прибутку (збиток) 

Недоотримання прибу-
тку внаслідок:  
- відсутності фінансової 
можливості збільшення 
обсягів виробництва у 
разі надходження інфо-
рмації про зростання 
попиту на готову про-
дукцію; 
- відсутності фінансової 
можливості закупівлі 
сировини завчасно вна-
слідок надходження ін-
формації  щодо падіння 
цін на сировину  

 

Рис. 1. Чинники  зовнішнього середовища підприємства, що впливають 
на обсяг оборотних активів та  наслідки даного впливу при їх нестачі  
Джерело: розроблено на основі [1, с. 105-111; 11, с. 206] 
 
Економічне середовище 

(інфля-ція, дефляція, податкова 
політи-ка, динаміка та співвідно-
шення цін, купівельна спромож-

ність населення тощо) 

Природно-екологічне 
середовище 

Інформаційне 
середовище 

Наслідки впливу чинників на  діяльність підприємств при  надлишку оборотних активів  
- можливість своєчасного отри-
мання сировини; 
- зростання обсягів виробництва; 
-  зростання дебіторської заборго-
ваності; 
- скорочення кредиторської забор-
гованості;  
- прискорення оборотності оборот-
них активів; 
- зменшення тривалості операцій-
ного і фінансового циклів; 
-  зростання прибутку;  
- відсутність потреби у додатко-
вому фінансуванні. 
Однак надлишок оборотних кош-
тів, зокрема значний обсяг дебітор-
ської заборгованості, неліквідних 
запасів та запасів, що швидко псу-
ються  може призвести і до: 
-  уповільнення  оборотності обо-
ротних активів;  

- своєчасне забезпечення сиро-
виною внаслідок створення стра-
хових та сезонних запасів, та вза-
галі можливість її отримання якщо 
вона має сезонний характер вироб-
ництва; 
 - зростання  обсягів виробництва 
продукції; 
 - зростання прибутку. 
Однак надлишок оборотних кош-
тів, зокрема значний обсяг дебі-
торської заборгованості, неліквід-
них запасів та запасів, що швидко 
псуються  може призвести і до: 
- уповільнення  оборотності обо-
ротних активів; 
- зростання тривалості операцій-
ного і фінансового циклів;  
- скорочення прибутку (збиток);  
- зростання додаткового фінансу-
вання.  

Збільшення при-
бутку внаслідок:  
- зростання попи-
ту на готову про-
дукцію та наяв-
ності фінансових 
можливостей збі-
льшення обся-гів 
виробництва; 
- наявності фі-
нансових можли-
востей закупівлі 
сировини при   па-
дінні цін на  неї 



 

 52 

- зростання тривалості опера-
ційного і фінансового циклів; 
- скорочення прибутку (збиток);  
- зростання додаткового фінансу-
вання 

Надлишок сировини або готової 
продукції сезонного виробництва, 
яка може тривалий час зберігатись 
розцінюється як джерело додат-
кового прибутку 

 

Рис. 2. Чинники зовнішнього середовища підприємства, що впливають 
на обсяги оборотних активів та  наслідки даного впливу  при їх надлишку  

Джерело: розроблено на основі [1, с. 105-11; 11, с. 206] 
 
Однак, обсяг оборотних активів залежить і від приналежності до певної 

галузі народного господарства, виду господарської діяльності, обсягів вироб-
ничого процесу, рівня технологічного процесу, якості його організації, три-
валості виробничих та операційних циклів, системи постачання продукції та 
її збуту, а тому проаналізуємо чинники внутрішнього середовища діяльності 
підприємства, що позначаються на обсягах оборотних активів та визначимо 
наслідки даного впливу. 

Характеристику впливу чинників внутрішнього середовища функціо-
нування підприємства на обсяги оборотних активів та наслідки даного впли-
ву подано на рис. 3, 4.  

Посередники Споживачі 
готової продукції 

Постачальники 
ресурсів 

Фінансово-
кредитні 
установи 

Конкуренти 

Наслідки впливу на діяльність підприємств чинників при нестачі оборотних активів  
Скорочення звернень 
до посередницьких 
структур, як наслідок: 
- затримки у забез-
печенні сировиною 
або зменшення об-
сягів забезпечення; 
- зменшення обсягів 
виробництва; 
- зменшення обсягів 
збуту продукції і ско-
рочення ринків збуту; 
- зменшення дебі-
торської заборго-
ваності;  
- зростання креди-
торської заборго-
ваності; 
- скорочення при-
бутку (збиток); 
- скорочення обсягу 
грошових коштів; 
- втрата можливості 
своєчасного аналізу 
інформації наданої по-
середниками щодо цін 
на продукцію, попиту і 
пропозиції на неї  

Скорочення про-
позиції готової 
продукції  та зме-
ншення мож-
ливості продажу її 
в кредит, як наслі-
док: 
- погіршення якос-
ті продукції спри-
чинене збільшен-
ням виробництва 
за лімітованих 
обо-ротних акти-
вів; 
- скорочення по-
питу; 
- зростання кре-
диторської за-
боргованості; 
 - зменшення обся-
гів грошових кош-
тів; 
- скорочення при-
бутку (збиток) 

Затримки розра-
хунків з поста-
чальниками, як 
наслідок:  
- затримки у за-
безпеченні сиро-
виною або змен-
шення обсягів за-
безпечення;  
- скорочення за-
боргованості (де-
біторської); 
- зростання кре-
диторської за-
боргованості; 
- зменшення об-
сягів грошових 
коштів;  
- звернення до 
кредитних уста-
нов з метою залу-
чення додаткових 
ресурсів в оборот;
- скорочення 
прибутку (зби-
ток) 

Звернення до кре-
дитних установ 
для інвестування 
коштів в оборотні 
активи, як наслі-
док:  
- у разі зміни про-
центних ставок на 
кредит відбуваєть-
ся скорочення об-
сягів кредитних 
ресурсів інвесто-
ваних в оборотні 
активи, що призво-
дить до затримки у 
забезпеченні сиро-
виною або змен-
шення обся-гів за-
безпечення, змен-
шення обся-гів 
грошових коштів, 
скорочення обся-
гів виробництва 
готової продукції, 
недоотримання 
прибутку (збиток) 

Завоювання 
ринків збуту 
конкурентами, 
як наслідок: 
- зменшення 
обсягів ви-
робництва; 
- зростання 
кредиторської 
заборгованос-
ті; 
- скорочення 
прибутку (зби-
ток) 

Рис. 3. Чинники внутрішнього середовища підприємства, що впливають на 
обсяги оборотних активів та наслідки даного впливу при їх нестачі 
Джерело: розроблено на основі [1, с. 98-105; 11, с. 206]. 
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Згідно даних рис. 3, 4 оборотні активи не лише перебувають під впли-
вом чинників внутрішнього середовища, а і самі можуть впливати на нього. 
Зокрема, зростання обсягів дебіторської заборгованості неодмінно вплине на 
зростання попиту споживачів внаслідок можливості отримання продукції в 
кредит, і навпаки. 
 

Посередники Споживачі 
готової продукції

Постачальники 
ресурсів 

Фінансово-
кредитні 
установи 

Конкуренти 

Наслідки впливу чинників на діяльність підприємств при надлишку оборотних активів  
Зростання звернень 
до посередницьких 
структур, як наслі-
док: 
- своєчасне забез-
печення сирови-
ною; 
- зростання обсягу 
грошових коштів;  
- зростання можли-
вості продажу про-
дукції в кредит; 
- зростання обсягів 
збуту продукції; 
- зростання при-
бутку;  
- можливість своє- 
часного аналізу ін-
формації наданої 
посередниками 
щодо цін на про-
дукцію, попиту і 
пропозиції на неї 

Зростання пропо-
зиції готової про-
дукції та зростан-
ня можливості 
продажу продук-
ції в кредит, як 
наслідок: 
- можливість по-
кращення якості 
продукції; 
- зростання ви-
робництва гото-
вої продукції; 
- зростання попи-
ту на продукцію; 
- зменшення кре-
диторської забор-
гованості; 
 - зростання обся-
гів грошових ко-
штів; 
- зростання при-
бутку 

Своєчасне вико-
нання зобов’я-
зань перед поста-
чальниками, як 
наслідок:  
- зростання обся-
гів ресурсів необ-
хідних для ви-
робництва гото-
вої продукції; 
- зростання обся-
гів готової про-
дукції; 
- скорочення три-
валості операцій-
ного і фінансових 
циклів; 
- зростання при-
бутку 
 

Звернення до 
кредитних уста-
нов для інвесту-
вання коштів в 
оборотні активи 
відсутні, як нас-
лідок:  
- зміна процент-
них ставок на 
кредит не впли-
не на обсяг гро-
шових коштів 
інвестованих в 
оборотні акти-ви 

Завоювання 
ринків збуту та 
усунення кон-
курентів як на-
слідок: 
- зростання об-
сягів вироб-
ництва та якос-
ті готової про-
дукції; 
- зменшення 
тривалості опе-
раційного та 
фінансового 
циклів;  
- зростання 
прибутку 

 

Рис. 4. Чинники внутрішнього середовища підприємства, що впливають на 
обсяги оборотних активів та наслідки даного впливу при їх надлишку 
Джерело: розроблено на основі [1, с. 98-105; 11, с. 206] 
 

Зростання обсягів оборотних активів може вплинути на рішення під-
приємства виробництва сировини для виготовлення кінцевої продукції влас-
ними силами і як наслідок скоротити кількість посередників та постачальни-
ків сировини, і навпаки. Зростання асортименту та якості готової продукції, 
що безпосередньо залежить від кількості капіталу інвестованого підприємст-
вом в оборотні активи,  вплине на усунення конкурентів, і навпаки.  

Зростання власного капіталу  інвестованого в оборотні активи змен-
шить обсяги залучених кредитних ресурсів, а отже і позначиться на діяльнос-
ті фінансово-кредитних установ. 

Таким чином, досліджуючи вплив чинників макро- і мікросередовища 
функціонування підприємства на оборотні активи слід зазначити, що до нас-
лідків впливу макросередовища на діяльність підприємства вцілому та обо-
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ротні активи зокрема можна лише пристосовуватись, однак чинники внутрі-
шнього середовища як самі впливають на обсяги оборотних активів підпри-
ємства, так і підприємство може вплинути на них, скорочуючи або збільшу-
ючи обсяги оборотних активів. 

З метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства, зокрема 
його фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності, 
з нашого погляду, підприємству необхідно окрім оцінки впливу на оборотні 
активи чинників зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності під-
приємства оцінити ризики пов’язані із кожним видом активів в залежності 
від  ступеня їх ліквідності (табл. 1). 

Таблиця 1 
Класифікація оборотних активів за ступенем ризику 

Ступінь 
ризику 

Вид акти-
ву за сту-
пенем лі-
квідності 

Групи 
оборотних 
активів 

Ризики пов’язані з оборотними активами 

Міні- 
маль-
ний 

Високо-
ліквідні 

Грошові  
кошти,  

цінні папери 

- Банки, у яких зберігаються кошти можуть стати ба-
нкрутами. 
- Зменшення реальної вартості грошових коштів та 
цінних паперів внаслідок інфляції. 
- Низький рівень грошових коштів створює ризик 
виникнення неплатоспроможності підприємства 

Малий 
Серед-
ньолік-
відні 

Дебіторська  
заборгованість 
підприємств  
з нормальним 
фінансовим 
станом,  
запаси,  
готова  

продукція 

- Зменшення реальної вартості заборгованості,  вар-
тості готової продукції внаслідок інфляції. 
- Недоотримання прибутку внаслідок відволікання 
коштів в дебіторську заборгованість. 
- Недоотримання прибутку внаслідок відмови про-
дажу продукції в кредит.  
- Ризик зростання витрат при зберіганні надлиш-ків 
запасів, неліквідних запасів, їх крадіжці тощо. 
- Ризик морального та фізичного старіння запасів. 
- Недостатні обсяги запасів – ризик затримки у за-
безпеченні виробничого процесу, ризик зниження 
обсягів виробництва продукції, ризик зниження об-
сягів продажу та ризик зменшення прибутку.  
- Нестача запасів може спричинити ризик перери-
вання виробничого процесу, ризик недоотримання 
прибутку внаслідок відсутності запасів готової про-
дукції 

Серед-
ній 

Низько-
ліквідні 

Незавершене 
виробництво, 

витрати  
майбутніх  
періодів 

- Недоотримання прибутку внаслідок псування запа-
сів незавершеного виробництва їх фізичного та мо-
рального зносу, крадіжці. 
- Ризик зростання тривалості операційного та фінан-
сового циклів. 
- Ризик виникнення додаткових витрат пов’язаних з 
питанням додаткового залучення грошових коштів 
внаслідок нестачі запасів незавершеного виробництва. 
- Недостатнє інвестування коштів у незавершене ви-
робництво може спричинити ризик переривання ви-
робничого процесу 
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Ступінь 
ризику 

Вид акти-
ву за сту-
пенем лі-
квідності 

Групи 
оборотних 
активів 

Ризики пов’язані з оборотними активами 

Висо-
кий 

Низько-
ліквідні 

Дебіторська за-
боргованість 
підприємств зі 
складним фіна-
нсовим станом, 
готова продук-
ція, що не кори-
стується попи-

том 

- Недоотримання прибутку внаслідок неповернення 
дебіторської заборгованості та неможливості реалі-
зації готової продукції на яку не має попиту. 
- Ризик виникнення додаткових витрат пов’язаних з 
питанням додаткового залучення грошових коштів 
для фінансування оборотних активів 

Джерело: розроблено на основі [9, с. 113; 11, с. 206; 14, с. 285] 
 

Отже, згідно даних табл. 1 ризикам піддаються як високоліквідні, серед-
ньоліквідні, так і низьколіквідні активи, але зі зменшенням їх ліквідності збі-
льшується кількість ризиків, тобто виникає обернена залежність. Однак вини-
кає і інша залежність – інвестиція капіталу в низьколіквідні оборотні активи 
хоча і підвищує ризик, але і надає можливість отримання більшого прибутку. 
Аналізуючи структуру оборотних активів за ступенем їх ліквідності необхідно 
здійснювати порівняння відповідності розрахункових коефіцієнтів  їх норма-
тивним значенням, відповідності оборотних активів, що підлягають норму-
ванню встановленим нормативам, відповідності питомої ваги окремих активів 
середнім районним і  обласним даним по  підприємствах певної галузі тощо. 

Отже, досліджуючи питання оборотних активів як складової конкурен-
тоспроможності підприємств та визначаючи їх обсяг і структуру необхідно 
звертати увагу як на чинники зовнішнього і внутрішнього середовища діяль-
ності підприємства і їх влив на надлишок (нестачу) оборотних активів та нас-
лідки даного впливу, так і на ступінь ліквідності оборотних активів, оцінюю-
чи  ризики пов’язані з їх ліквідністю та балансувати між ними. 

Висновки. Обсяг та структура оборотних коштів – одна із фінансових 
складових забезпечення конкурентоспроможності підприємства, що залежить 
від чинників внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємс-
тва та від ступеня ліквідності оборотних активів. Зростання високоліквідних  
та середньоліквідних активів підприємства сприяє підвищенню його ліквід-
ності, платоспроможності ділової активності та фінансової стійкості, однак, 
знижує можливість отримання додаткових прибутків. І навпаки: зростання 
низьколіквідних активів підвищує ризики пов’язані з втратою платоспромо-
жності, ліквідності, фінансової стійкості, однак надає можливість отримання 
додаткового прибутку. 
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