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Актуальність раціонального управління оборотними коштами 

обумовлено значним впливом останніх на собівартість, а в кінцевому 
результаті – на ціноутворення та рентабельність продукції. Для 
підприємств АПК ці питання набувають специфічного значення в 
зв’язку з особливостями агропромислового виробництва. 

Оборотні кошти є одним з факторів, що забезпечують діяльність 
підприємства. Найважливішим питанням управління оборотними 
коштами є збалансоване їх формування.  

Метою роботи є визначення структури джерел формування 
оборотних коштів та розробка рекомендацій щодо покращення 
управління ними. 

В загальному вигляді джерела формування оборотних коштів 
поділяються на внутрішні (власні) та зовнішні (позикові) [2]. 

Підприємства АПК потребу в оборотних коштах покривають 
переважно за рахунок власних джерел. До них відносять: статутний 
капітал, прибуток, цільове фінансування та цільові надходження, 
надходження від емісії цінних паперів, прирівняні до власних 
оборотних коштів сталі пасиви. 

Однак, досить часто на підприємствах АПК виникають 
проблеми з несвоєчасним надходженням коштів за відвантажену 
продукцію, нагромадженням на складі нереалізованої готової 
продукції, несвоєчасним і неповним виконанням договірних 
зобов'язань постачальниками. Ці обставини спричиняють потребу в 
додаткових коштах, яку покрити лише власними джерелами 
практично неможливим. Тому формувати оборотні кошти лише за 
рахунок власних джерел нині економічно недоцільно, оскільки це 
знижує можливості підприємства щодо фінансування власних витрат 
і збільшує ризик виникнення фінансової нестабільності 
підприємствах [1]. 

Таким чином, підприємства АПК змушені звертатися до 
залучення фінансових ресурсів у вигляді короткострокових кредитів 
банку та інших кредитів, комерційного кредиту, кредиторської 
заборгованості, які об’єднують у зовнішні джерела формування 
оборотних коштів. 
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Виходячи з особливостей сільськогосподарського виробництва, 
заходи по визначенню та вдосконаленню балансу між внутрішніми та 
зовнішніми джерелами формування оборотних коштів повинні 
включати в себе наступне: 

- визначення потреби підприємства в оборотних коштах; 
- визначення наявності власних оборотних коштів і приведення 

їх обсягів до оптимально значення; 
- визначення нормативу оборотних коштів і приведення 

власних оборотних коштів до цього значення; 
- визначення обсягу залучених коштів і облік ефективності їх 

використання; 
- визначення обсягу виробництва продукції з урахуванням 

рівня беззбитковості виробництва; 
- вживання заходів, щодо повернення у розпорядження 

підприємства суми дебіторської заборгованості; 
- припинення виконання робіт для неплатоспроможних 

замовників; 
- скорочення управлінських, усунення непродуктивних витрат; 
- інтенсифікація виробництва; 
- поступове збільшення обсягу статутного фонду підприємства 

для фінансування власних оборотних коштів. 
Послідовне виконання таких заходів забезпечує підприємству 

визначення відповідного об’єму та структури оборотних активів, 
раціонального співвідношення власних і позикових джерел 
формування оборотних коштів, від чого, в кінцевому результаті, 
залежить його фінансова стабільність і незалежність.  
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