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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У нинішніх реаліях економічного розвитку вели�

ке значення для створення нормальних умов фінан�

сово�господарської діяльності надається побудові

ефективної системи управління оборотними актива�

ми на підприємстві. Оборотні активи є одним з клю�

чових компонентів системи життєдіяльності підприє�

мства, які забезпечують безперебійність і ритмічність

операційних процесів та відіграють пріоритетну роль

в забезпеченні платоспроможності та ліквідності. В

свою чергу, підвищення ефективності управління обо�

ротними активами означає створення резервів фінан�

сових ресурсів, що суттєво актуалізує цей напрям

впливу досліджень.

Показник тривалості фінансового циклу є одним з

ключових інструментів оцінки якості управління оборот�

ними активами. Дослідження тенденцій зміни даного

показника створює базу оцінки ефективності управлін�

ня оборотними активами на підприємствах торгівлі Ук�

раїни, в тому числі шляхи для його покращення.
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У статті проведено дослідження тенденцій зміни показника тривалості фінансового циклу на

підприємствах торгівлі України за 2008—2012 рр., визначено основні фактори впливу на зна�

чення даного показника та виявлено взаємозв'язок між динамікою зміни тривалості фінансо�

вого циклу та показниками рентабельності активів, продажу, власного капіталу та чистих обо�

ротних активів.

The paper studied the trends in the financial figures for the trade cycle Ukraine for 2008—2012,

the main factors of influence on the value of the indicator and found the relationship between the

dynamics of changes in the duration of the cycle and financial performance return on assets, sales,

equity and net current assets.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми управління фінансовим циклом досліджу�

вались у роботах відомих вітчизняних та зарубіжних

вчених, зокрема: Р. Брейли, Ю. Брігхема, Дж. К. Ван

Хорна, Р. Вестерфилда, Б. Джордана, П. Етрила, С. Ма�

йерса, С. Росса, І. Бланка, В. Бочарова, К. Жуйрикова,

В. Ковальова, А. Кокина, В. Павлової, Т. Унковської,

С. Раилева, О. Стояновної, А. Шеремета, В. Ясенева,

Н. Яшина та ін. Розкриття його змісту в контексті ство�

рення бази оцінки впливу на ефективність управління

оборотними активами саме для підприємств торгівлі є

відносно новим напрямом.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даної статті є виявлення тенденцій зміни по�

казника тривалості фінансового циклу на підприємствах

торгівлі України за 2008—2012 р. і можливостей оцін�

ки через параметри цього процесу ефективності управ�

ління оборотними активами підприємств торгівлі.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансовий цикл є середнім періодом обороту гро�

шових коштів підприємств, тобто це час, протягом яко�

го грошові кошти вивільненні з загального обороту

підприємства.

Дослідивши літературні джерела [1; 9; 13] можна

стверджувати, що тривалість даного показника в голов�

ному залежить від тривалості окремих складових тор�

говельно�технологічного процесу:

— періоду закупівлі товарних запасів у постачаль�

ників;

— періоду погашення кредиторської заборгова�

ності перед контрагентами;

— періоду реалізації товарних запасів покупцям;

— періоду інкасації дебіторської заборгованості

покупців.

Таким чином, як критерій якості управління показ�

ник тривалості фінансового циклу повинен прагнути до

мінімальної величини. Скорочення фінансового циклу

для підприємств є фактором підвищення ринкової вар�

тості бізнесу. Ідеальним значенням його є нуль. Нега�

тивне значення показує, що фінансуючи свою поточну

діяльність утворенням креди�

торської заборгованості в першу

чергу за товари, роботи, послуги,

тобто заборгованість перед поста�

чальниками, збільшуючи ризики,

але зменшуючи потребу у власно�

му капіталі.

Слід зазначити, що в останні

роки, така ситуація в торгівлі ста�

ла поширеною, особливо ця тен�

денція переважає в торговельних

мережах, які як правило диктують

платіжні умови формування кре�

диторської заборгованості. Інко�

ли, період відстрочення платежів

в деяких мережах доходить до

півроку.

У таблиці 1 представлена ди�

наміка зміни показників трива�

лості операційного циклу та трива�

лості фінансового циклу підприє�

мства на обстежених підприєм�

ствах з аналогічними показниками

галузі та в цілому по Україні.

Досліджуючи процеси форму�

вання операційного і фінансового

циклів по торгівлі України і обсте�

жених підприємств торгівлі (табли�

ця 1), можна зробити такі виснов�

ки: у досліджуваному періоді від�

бувається зростання тривалості

операційного циклу як на підприє�

мствах — об'єктах дослідження,

так і по торгівлі в цілому. Середній

темп росту на підприємствах

торгівлі становить 102,9 % і в 2012

р. його значення становить 116

днів. На досліджуваних підприєм�

ствах України ситуація є схожою,

проте визначається менший темп росту 101,5% і зна�

чення операційного циклу за 2012 р. становить 98,7 днів.

В цілому ситуація на досліджуваних підприємствах має

схожу тенденцію по торгівлі в цілому по Україні, що

підтверджує об'єктивність процесів.

Тривалість фінансового циклу за даними таблиці 2

теж характеризується зменшенням його тривалості за

відповідний період. Дана тенденція зберігається на дос�

ліджуваних підприємствах України та в цілому по

торгівлі. Значення показника тривалості фінансового

циклу для підприємств торгівлі України має стійке

від'ємне значення і в 2012 р. становить — 54,8 днів, ба�

зисний темп росту за досліджуваний період становить

107,9%. Ситуація на обстежених автором підприємствах

має схожий темп росту 104,1%, проте характеризуєть�

ся меншими значеннями тривалості фінансового циклу.

Так, в 2012 р. він становить — 40 днів. В цілому для

підприємств дана тенденція є позитивною, оскільки вони

організовують фінансування поточної діяльності за ра�

хунок товарної кредиторської заборгованості. Проте,

слід зазначити що дана політика підприємств є досить

ризикованою, оскільки нарощується його фінансова за�

лежність.
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Таблиця 1. Динаміка зміни показника тривалості операційного
та фінансового циклів на підприємствах торгівлі України

за 2008—2012 рр.*

* Складено автором на основі джерел: [3—7; 11—12].
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72,3 18,4 130,7 -40,0 

Таблиця 2. Структура показника тривалості фінансового циклу
за елементами його формування*

* Складено автором на основі джерел: [3—7; 11—12].
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Структуруючи процес формування фінансового цик�

лу по обох порівнюваних системах за алгоритмом виз�

начення показника, можна оцінити фактори впливу на

його величину.

Траєкторії зміни показників тривалості фінансово�

го і операційного циклу на досліджуваних підприємствах

торгівлі протягом 2008—2012 р. є близькими, за винят�

ком 2010 і 2012 років (рис. 1), коли проявились особли�

вості управління цими процесами під впливом певних

факторів, а саме збільшенні періоду обороту дебіторсь�

кої заборгованості та періоду обороту кредиторської

заборгованості. Натомість саме ті, що впливають на

ефективність управління всіма складовими фінансово�

го циклу.

До них можна віднести товарну спеціалізацію

підприємства (табл. 3) і обсяг товарообороту підприєм�

ства (табл. 4).

З наведених у таблиці 3 даних можна зробити вис�

новок, що в розрізі товарної спеціалізації підприємства

поділені на три групи: підприємства, що реалізують

продовольчі товари (їх кількість 40); підприємства, що

реалізують непродовольчі товари (30) і підприємства,

що реалізують товари змішаного типу (30). Так, показ�

ник тривалість фінансового циклу за 2012 р. становить

для підприємств, що реалізують продовольчі товари

становить �49,8 днів; підприємства, що реалізують не�

продовольчі товари 10,3 дні і підприємств, що реалі�

зують товари змішаного типу �11,6 дні; в цілому по об�

стежених підприємствах тривалість фінансового цик�

лу становить �40,0 днів. Слід зазначити, що найбільше

значення тривалості фінансового циклу є у групі

підприємств, що реалізують непродовольчі товари, він

становить 10,3 дні. Це свідчить про залучення при

фінансуванні господарської діяльності підприємства

додаткових фінансових ресурсів, що спричинено впли�

вом великим значенням показника тривалості оборо�

ту товарних запасів (101,7 днів), тобто має місце до�

сить невисока якість управління запасами на даних

підприємствах.

Дослідження підприємств торгівлі в розрізі обся�

гу їх товарообороту: з товарооборотом до 5 млн грн.

(їх кількість 37); з товарооборотом від 5 до 50 млн грн.

(42) і підприємства, річний обсяг товарообороту яких

становить понад 50 млн грн. (31) показали, що три�

валість фінансового циклу для підприємств, в яких сума

роздрібного товарообороту становить до 5 млн грн.

становить �20,8 днів, для підприємствах з товарообо�

ротом від 5 до 50 млн грн. значення показника три�

валість фінансового циклу становить �20,0 днів,

для підприємств обсяг роздрібного товарооборо�

ту яких перевищує 50 млн грн. дане значення ста�

новить �59,5 днів. Відповідно до представлених у

таблиці 4 даних можна визначити, що період обо�

роту запасів та кредиторської заборгованості зро�

стають майже синхронно із зростанням обсягу то�

варообороту.

ВИСНОВКИ
У процесі даного дослідження тенденцій

зміни показника тривалості фінансового циклу

на підприємствах торгівлі України виявлено що

за період 2008—2012 р. відбулося зростання

значення показника тривалості операційного

циклу та зменшення значення тривалості фінан�

сового циклу. Дана тенденція є негативною, ос�

Рис. 1. Динаміка зміни показників тривалість фінансового і операційного циклу
за 2008—2012 р. на досліджуваних підприємствах
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40 50,7 17,5 118,0 -49,8 
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30 101,7 34,8 126,2 10,3 

3. ,  
  
  

30 81,0 30,7 123,3 -11,6 

    
: 100 72,3 18,4 130,7 -40,0 

Таблиця 3. Структура вихідних параметрів
формування тривалості фінансового циклу

в 2012 р. на обстежених підприємствах торгівлі
України в залежності від їх товарної спеціалізації*

* Складено автором на основі джерела [11].
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кільки підприємства проводять самофінансування

своєї діяльності за рахунок безкоштовних кредит�

них коштів, що виникають у процесі суттєвих

відстрочень строків сплати кредиторської забор�

гованості. Окрім того, в процесі дослідження ви�

явлено, що в групі обстежених підприємств, що

реалізують непродовольчі товари значення трива�

лості фінансового циклу є найгіршим, на це в пер�

шу чергу вплинуло суттєве значення тривалості

обороту запасів, що є свідчення про неефективну

політику управління запасами на підприємстві. А

також, виявлено закономірність між збільшенням

обсягів роздрібного товарообороту і тривалістю

обороту запасів та тривалістю обороту кредиторсь�

кою заборгованістю на досліджуваних підприєм�

ствах України.
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 5 37 56,0 25,7 102,5 -20,8 
5-50 42 62,6 36,4 119,0 -20,0 
50   31 75,7 30,2 165,4 -59,5 

    
 100 72,3 18,4 130,7 -40,0 

Таблиця 4. Структура показника тривалість
фінансового циклу в 2012 р. на обстежених

підприємствах торгівлі України, згрупованих за
розміром товарообороту*

* Складено автором на основі джерела [11].


