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Глава 14 
Політика фінансування 
оборотного капіталу 

 
Важливе місце у структурі активів належить обіговому капі-

талу. З ним пов’язано декілька специфічних моментів, які необхідно 
враховувати для ефективного фінансового управління. З одного боку, 
це поточні рішення, що необхідно приймати у зв’язку з високою дина-
мічністю цієї складової активів. З іншого боку, це рішення, котрі не-
суть у собі стратегічне навантаження й торкаються політики фі-
нансування оборотних активів. Саме на них і зосереджує увагу мате-
ріал даної глави, де розглядаються: черговість строків фінансування, 
підходи до визначення суми обігових коштів, а також управлінський 
зміст співвідношення кредиторської заборгованості та обігових ко-
штів підприємства. 

 
 
 

14.1. Основні поняття 
 
Термін “оборотний капітал” з’явився у той час, коли більшість 

підприємств була пов’язана з сільським господарством. Наприклад, 
восени фірма купляла зернові, переробляла їх і займалася до 
наступного врожаю продажем готової продукції. Для закупівлі 
сировини і покриття витрат на її переробку залучались банківські 
позики максимум з річним строком повернення. Ці позики 
поверталися з виручки від проданої готової продукції. Таким чином, 
фірма користувалася банківською позикою для придбання товарів і 
ведення діяльності, іншими словами – для роботи. Звідси й пішов 
термін “working capital” – “працюючий”, “той, що весь час знаходиться 
в обороті”, тобто оборотний. 

Робочий капітал (working capital) – поточні активи мінус поточні 
зобов’язання, точніше називається – чистий робочий капітал (net 
working capital), або у традиційній для нас термінології – оборотні ко-
шти. Він є показником ліквідності компанії. Як видно, у значній мірі 
ліквідність компанії забезпечується управлінням, з одного боку, пото-
чними активами, з іншого – поточними зобов’язаннями. 

Поточні активи (current assets) – це активи, що можуть бути пе-
реведені в готівку протягом одного року. 



                                                                         Верланов Ю.Ю. 

 269

На рис. 27 зображено два підходи до визначення величини чис-
того робочого капіталу: праворуч і ліворуч. 

 

 
Рис. 27. Схема формування чистого оборотного 

капіталу підприємства 
 
На практиці важливо розрізняти поняття фінансово-

експлуатаційних потреб. Фінансово-екксплуатаційні потреби (ФЕП) – 
це частка чистих оборотних активів, що не покрита власними оборот-
ними коштами, довгостроковими кредитами та кредиторською 
заборгованістю. Як видно, це складова оборотних активів. Величина 
ФЕП може визначатися декількома способами, а саме як: 
− різниця між поточними активами (без грошових коштів) і товар-

ною кредиторською заборгованістю; 
− різниця між коштами, що мобілізовані у запасах сировини, гото-

вої продукції, а також дебіторською заборгованістю, і сумою 
комерційного кредиту постачальників;  

− частина чистих оборотних активів, що не перекрита ні власними 
коштами, ні кредиторською заборгованістю, ані довгострокови-
ми кредитами; 

− нестача власних оборотних коштів; 
− дірка у бюджеті підприємства; 
− потреба у короткостроковому запозиченні. 

Задача фінансового менеджера – перетворення ФЕП у від’ємну 
величину: 

 
ФЕП = запаси сировини і готової продукції + 

+дебіторська заборгованість – кредиторська заборгованість. 
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Звідси видно, що є для підприємства позитивним у плані змен-
шення ФЕП, а що – негативним. 

Ефективність використання оборотних коштів значною мірою 
пов’язана з тривалістю періоду оберненості: 

 
Період оберненості оборотних коштів = період оберненості запасів + 

+період оберненості дебіторської заборгованості – 
– середній строк сплати по кредиторських зобов’язаннях. 
 
Для розрахунків, як правило, використовують середні величини 

між початком і кінцем періоду. 
 
 
 
14.2. Задачі управління оборотним капіталом 
 
Управління оборотним капіталом полягає в управлінні поточ-

ними рахунками фірми, до яких входять поточні активи і короткостро-
кові зобов’язання. 

Значення політики оборотного капіталу – це підтримання лікві-
дності фірми. Поточні активи повинні бути достатньо великими для 
покриття короткострокових зобов’язань з метою забезпечення розум-
ного рівня безпеки. 

Чистий оборотний капітал (Net Working Capital, NWC) – це різ-
ниця між поточними активами фірми та її короткостроковими зо-
бов’язаннями. Якщо поточні активи перевищують короткострокові 
зобов’язання, то фірма має чистий оборотний капітал. 

Мета управління оборотним капіталом –щоб забезпечувати таку 
політику формування поточних активів і короткострокових зо-
бов’язань, щоб підтримувати прийнятний рівень чистого оборотного 
капіталу. Найбільш важливими елементами поточних активів є грошо-
ві засоби, рахунки дебиторів та запаси. Ефективне управління ними 
дозволяє підтримувати ліквідність фірми на достатньому рівні. Чим 
більша величина поточних активів, тим вище ймовірність того, що їх 
можна буде перетворити на гроші для сплати термінового боргу. 

З іншого боку, надмірне підвищення поточних активів свідчить 
про прорахунки в управлінні, оскільки воно може бути наслідком не-
довикористання засобів, надлишку запасів у порівнянні з реальними 
потребами, а також поганого керівництва, що викликає появу простро-
ченої дебіторської заборгованості. 
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Таким чином, управління обіговими коштами включає в себе 
управління: (1) грошовими коштами, (2) ринковими цінними папера-
ми, (3) дебіторською заборгованістю, (4) товаро-матеріальними запа-
сами та (5) короткостроковими зобов’язаннями (останнє, втім, відно-
ситься до поняття робочого капіталу). 

Управління обіговими коштами, як зауважувалося, має важливе 
значення саме для забезпечення ліквідності і формування гнучкої фінан-
сової політики. Це саме тому, що склад обігових коштів досить різнобарв-
ний як за призначенням їх окремих елементів, так і за тривалістю строку 
використання. Вміле управління дозволяє фінансовому менеджеру і зме-
ншувати ризик у поточній діяльності компанії, і використовувати фінан-
сові переваги тієї чи іншої структури обігових коштів. 

Значення вмілого управління обіговими коштами обумовлюєть-
ся також і тим, що у структурі активів вони посідають помітне місце – 
більше половини активів. Особливу роль відіграє управління поточни-
ми активами для компаній, що швидко зростають, коли вкладення у 
поточні активи здатні вийти з-під контролю. 

Природно, що для дрібних або малих підприємств, які у перева-
жній більшості не мають доступу до джерел тривалого кредитування, 
майже єдиним джерелом поповнення активів є короткострокова креди-
торська заборгованість.  

Оскільки поточні активи змінюються кожного дня, рішення що-
до оборотних активів і короткострокової заборгованості мають при-
йматися щоденно, тобто управління робочим капіталом вимагає по-
стійної уваги фінансового менеджера і виконанню цієї функції приді-
ляється більша частина його робочого часу. Головний результат при-
йняття рішень про обігові кошти – зміна сукупного стану ризику пове-
рнення. 

Прийняття рішення про необхідний рівень обігових коштів і ко-
роткострокової кредиторської заборгованості – це, фактично, прийнят-
тя рішень про: (1) ліквідність актівів компанії; (2) черговість виплати її 
боргів. 

 
 
 

14.3. Черговість строків фінансування 
 
Вибір способу фінансування активів – це вибір між ризиком та 

прибутковістю. Припустимо, що внаслідок того, що компанія прово-
дить певну політику у відношенні сплати закупок, робочої сили та ін-
ших витрат, сума кредиторської заборгованості не є активною зміною 
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у прийнятті рішень щодо фінансування. Ці короткострокові зо-
бов’язання вважаються спонтанним фінансуванням, вони коливаються 
і в цілому співпадають з циклом виробничого процесу.  

Поточні активи не підтримуються спонтанним фінансуванням. 
Ця залишкова потреба у фінансуванні відноситься до чистих інвести-
цій в активи після того, як спонтанне фінансування вичерпано. 

Хеджування (hedge) – (тут) фінансування активів за рахунок зо-
бов’язань з однаковим строком погашення. 

Якщо фірма використовує хеджування при фінансуванні активів 
(рис. 28), то кожна з категорій активів має компенсувати зобов’язання 
певного виду за умов, що вони мають приблизно однаковий термін 
погашення. Наприклад, короткострокова, або сезонна, потреба у кош-
тах має фінансуватися за рахунок короткострокових запозичень, а ста-
лі складові оборотних коштів – за рахунок довгострокових кредитів 
або шляхом емісії звичайних акцій.  

 

 
Рис. 28. Політика хеджованого фінансування оборотного капіталу 

 
Хеджований підхід до фінансування передбачає, що у фірми, 

крім поточних чергових виплат по довгостроковій заборгованості, не-
має таких запозичень у ті моменти, які відповідають нижчій точці се-
зонних коливань. Постійні потреби у грошових коштах будуть задово-
льнятися за рахунок довгострокового фінансування. 

Іншим методом є фінансування за рахунок відкладення сплат по 
зобов’язаннях. Зауважимо, що існує межа, до якої фірма може “розтя-
гувати” платежі, оскільки це може бути пов’язано із втратами від 
штрафів, пені, погіршення іміджу тощо. 
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Порівняння короткострокового з довгостроковим фінансуван-
ням. Синхронізація графіків надходжень чистих власних коштів і сплат 
по зобов’язаннях досить зручна. Але практично це утруднено у зв’язку 
із невизначеністю.  

Справа у тому, що величина чистих надходжень власних коштів 
буде відхилятися від очікуваної внаслідок дії фактора ділового ризику. 
Тож важливим у практичній діяльності є графік строків виконання бо-
ргових угод. Питання у тому, який ступінь забезпеченості запозичень 
має бути враховано при складанні графіка строків сплат, щоб запобігти 
несприятливим коливанням у надходженні коштів. 

Передбачувані відносні ризики. Зазвичай чим коротшими є стро-
ки сплат по графіку боргових зобов’язань фірми, тим більше ризик, що 
фірма не буде здатна своєчасно повернути запозичені кошти і сплати-
ти проценти по них. Так, при короткостроковому фінансуванні проек-
тів, що розгортаються досить довго, надходження від проекту можуть 
не задовольняти потреби у поверненні запозичень. Це створює ризик 
неплатеспроможності. Крім того, у разі виникнення фінансових утруд-
нень кредитор може пред’явити кредити до дострокового стягнення. А 
це ще більше погіршить ситуацію. 

Існують також ризики, пов’язані із недосконалістю інформації 
про процентні ставки. При збільшенні періодів кредитування (це віт-
чизняна практика) фірма може припуститися помилок, плануючи за-
безпечення повернень коштів. При підвищенні процентних ставок фі-
рма має рефінансувати своє запозичення, сплачуючи більш високий 
процент. 

Крім хеджування, існують ще два види фінансування оборотних 
коштів: консервативний та агресивний. Припустимо, що фірма, яка 
розвивається, має у своєму розпорядженні основний капітал К, розмір 
якого збільшується з темпом α, і оборотні кошти С, потреба у котрих 
коливається з середньою амплітудою +(-)β. Тобто у кожний момент 
часу потреба фірми у фінансуванні складає К(1+α)+С(1+-β).  

За умов консервативної політики фінансування за рахунок дов-
гострокового запозичення буде покриватися К(1+α)+С і нестача – βС , 
а залишок + βС – за рахунок короткострокового фінансування. Отже, 
головною ознакою консервативної політики є відсутність або низька 
питома вага короткострокового кредиту у загальній сумі усіх пасивів 
підприємства. І стабільні і нестабільні активи фінансуються головним 
чином за рахунок постійних пасивів (власних коштів і довгострокових 
кредитів та запозичень). 

Агресивна політика передбачає, що за рахунок довгострокового 
запозичення буде покриватися К(1+α)+(С-∆С), а все інше -∆С+С(+-β) 
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фінансуватиметься короткостроковими запозиченнями. Ознакою агре-
сивної політики фінансування є абсолютне переважання короткостро-
кового кредиту в сумі усіх пасивів. За таких умов у підприємства під-
вищується рівень ефекту фінансового леверіджу (DFL). 

Таким чином, очікуваний ступінь забезпеченості запозичень, що 
пов’язано з фінансовою політикою, може бути додатним (консервативна 
політика), від’ємним (агресивна політика) та нульовим (хеджування).  

Чим більшу частку коштів профінансовано з довгострокових за-
позичень, тим більш консервативною є політика фінансування і тим 
більші витрати (у зв’язку з більшим процентом по довгострокових зо-
бов’язаннях). Чим меншу частку фінансують довгострокові запозичен-
ня – тим більш агресивна політика, за умов якої витрати по процентах 
відносно зменшуються, але зростає ризик несплати.  

 
 
 

14.4. Співвідношення кредиторської заборгованості 
й оборотних коштів 

 
Відповіді на питання: (1) як фінансувати оборотні кошти і (2) 

якою має бути частка ліквідних активів – є взаємопов’язаними. За 
умов інших незмінних факторів фірма з більшою часткою ліквідних 
активів здатна краще фінансувати свої короткострокові потреби в обо-
ротних коштах. З іншого боку, фірма, яка повністю фінансує оборотні 
кошти за рахунок звичайних акцій, буде відчувати меншу потребу у 
підтримці ліквідності, ніж у тому випадку, якщо б вона фінансувала ці 
активи за рахунок короткострокових запозичень.  

Взаємопов’язаність указаних питань обумовлює необхідність 
розглядати їх разом. 

Невизначеність і ступінь забезпеченості запозичень 
Якщо фірмі напевно відомі суми наступних надходжень грошо-

вих коштів, вона може спланувати графік сплати по заборгованостях, 
виходячи з надходжень власних коштів. Внаслідок цього прибуток 
буде максимальним і не буде необхідності у тому, щоб тримати мало-
доходні ліквідні активи і використовувати довгострокове фінансуван-
ня, коли воно не потрібно. 

Коли ситуацію важко передбачити, фінансовий менеджер скла-
дає варіантний прогноз надходжень грошових коштів і передбачає за-
ходи для того, щоб уникнути неплатоспроможності. Чим більш знач-
ний розкид ймовірностей надходжень коштів, тим більший ступінь 
забезпеченості запозичень побажає підтримувати фірма.  
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З іншого боку, фірма може це робити або шляхом підвищення 
частки ліквідних активів, вкладаючи у малоприбуткові ліквідні активи, 
або за рахунок збільшення періоду фінансування, що означає необхід-
ність сплачувати проценти, коли у коштах немає потреби. 

Ризик і прибутковість 
Оптимальна забезпеченість запозичень визначається порівнян-

ням витрат внаслідок дефіциту грошових коштів і прибутку, від якого 
необхідно буде відмовитися, коли приймається певне рішення про за-
безпеченість запозичень. 

Очікувана величина дефіциту грошових коштів визначається як 
витрати внаслідок дефіциту, помножені на ймовірність його виник-
нення (табл. 84). 

 
Таблиця 84 

 

Визначення суми очікуваних внаслідок дефіциту витрат 
 

Показник Варіант А Варіант В 
Прогнозований 
дефіцит 

60000 120000 

Витрати, пов’язані 
з дефіцитом 

12000 30000 

Ймовірність 
виникнення 

15% 5% 

Очікувані витрати 1800 1500 
Загальна сума 
очікуваних витрат 

3300 

 

Оптимальне рішення може бути знайдено шляхом порівняння  
зменшення очікуваної величини дефіциту грошових коштів з альтер-
нативною вартістю виконання цього рішення. Оптимум буде там, де 
гранична альтернативна вартість дорівнює граничному зменшенню 
очікуваного дефіциту грошових коштів. Такий підхід, однак, важко 
використовувати саме внаслідок невизначеності у динаміці кредито-
спроможності фірми. 

Легшим шляхом для фінансового менеджера може бути підра-
хунок витрат внаслідок дефіциту грошових коштів і визначення при-
пустимого рівня ризику. Припустимо, що очікуваний дефіцит грошо-
вих коштів складає 30 тис. грн. і його ймовірність – 7,5% протягом 
декількох наступних періодів. Нехай фінансовий менеджер встанов-
лює ймовірність нестачі грошових коштів на рівні 5%, тоді фірма має 
збільшити свої ліквідні активи саме на 45 тис.грн. – (30000⋅7,5%)/5%. 
У такому разі можна стверджувати, що можливі відхилення від очіку-



Фінансовий менеджмент                                                         т  

 276

ваних надходжень грошових коштів будуть мати місце внаслідок ви-
никнення їх дефіциту. 

Фірма може також досягти того ж результату шляхом збільшен-
ня строків сплат при рефінансуванні існуючого боргу, або те ж саме, 
використовуючи обидва шляхи. 

 
 
 
Терміни 

 
Оборотний капітал Хеджування 
Чистий робочий капітал Відкладення сплат 

по зобов’язаннях 
Поточні активи Передбачувані відносні ризики 
Фінансово-експлуатаційні 
потреби 

Консервативна політика 
фінансування 

Нестача власних обігових коштів Агресивна політика фінансування 
Задачі управління обіговими 
коштами 

Помірна політика фінансування 

Ліквідність актівів Ступінь забезпеченості 
запозичень 

Черговість строків фінансування  
 
 
 
Питання для перевірки 

 
1. Дайте визначення поняттю “оборотний капітал” у контексті за-

дач фінансового менеджменту. 
2. Продемонструйте два підходи до визначення величини чистого 

робочого капіталу. 
3. В чому полягає сутність фінансово-експлуатаційних потреб під-

приємства? 
4. Які задачі вирішуються в процесі управління робочим капіталом? 
5. Що означає “вибір способу фінансування активів”? 
6. Поясніть зміст терміна “хеджування”. 
7. Яким чином з’ясувати характер політики фінансування активів 

фірми? 
8. Що означає “агресивна політика фінансування”? 
9. Назвіть переваги та недоліки консервативної політики фінансу-

вання активів. 
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Задачі 
 
Задача 130 
Відомі наступні дані балансу компанії “Дерев’яна тара” за 

2006 р. у тис. грн. 
 

АКТИВ Сума ПАСИВ Сума 
Основні засоби 25032 Джерела власних коштів 12460 
Запаси і затрати 16656 Довгострокові пасиви 4684 
Грошові кошти 
і розрахунки 

7742 Розрахунки 
та інші пасиви 

32286 

 – дебітори 6200  – кредити банків 10000 
 – грошові кошти 1542  – кредитори 22286 
Баланс 49430 Баланс 49430 

 

Розрахуйте чистий робочий капітал і обсяг фінансово-
експлуатаційних потреб компанії. 

 
Задача 131 
Відомі наступні дані балансу фірми “Семенюк Д.” за 2006 р. у 

тис. грн. 
 

АКТИВ Сума ПАСИВ Сума 
Основні засоби 25032 Джерела власних коштів 12460 
Запаси і затрати 16656 Довгострокові пасиви 3684 
Грошові кошти 
і розрахунки 

17742 Розрахунки 
та інші пасиви 

43286 

 – дебітори 17200  – кредити банків 13000 
 – грошові кошти 542  – кредитори 30286 
Баланс 59430 Баланс 59430 

 

Розрахуйте чистий робочий капітал і обсяг фінансово-
експлуатаційних потреб компанії. Зробіть висновки щодо політики 
фінансування оборотного капіталу. 

 
Задача 132 
Відомі наступні дані балансу компанії “Бензин” за 2006 р. у тис. грн. 
 

АКТИВ Сума ПАСИВ Сума 
Основні засоби 25032 Джерела власних коштів 22460 
Запаси і затрати 36656 Довгострокові пасиви 8684 
Грошові кошти 
і розрахунки 

17712 Розрахунки 
та інші пасиви 

48256 
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Закінчення таблиці
 – дебітори 17200  – кредити банків 33000 
 – грошові кошти 512  – кредитори 15256 
Баланс 79400 Баланс 79400 

 

Розрахуйте чистий робочий капітал і обсяг фінансово-
експлуатаційних потреб компанії. Дайте оцінку політики фінансування 
оборотного капіталу компанії. 
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